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PARLAMENTUL ROMANIEI      PV03-04.doc 
Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
 naţională. 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 4 martie 1998 

 
 La lucrările Comisiei din ziua de 4 martie 1998 au fost prezenţi 20 deputaţi, 
fiind absenţi 3. 
 Şedinţa a fost condusă de Dl.Ioan Mircea Paşcu - preşedintele Comisiei şi de 
Dl. Drăgănescu Ovidiu Virgil - vicepreşedinte. 
 Au participat ca invitaţi, când s-au analizat probleme privitoare  la activităţile 
instituţiilor din care fac parte, domnii: general  de brigadă Mincu I. şi Col. Costache 
I.din M.Ap.N.; Col. Dârnă Constantin şeful U.M.0215; general de brigadă Păun 
Ovidius, Col. Neagu Aurel, Col. Pârvulescu Dan, Col. Mărgelatu Ştefan, toţi din 
M.I.- Direcţia Generală a Poliţiei de Frontieră,Străini, Probleme Migrări şi 
Paşapoarte; Dl.Nicu Anghel - directorul S.P.P., Col. Făiniş Florin şi Col. Durdun 
Mihai, ambii din S.P.P. 
 Ordinea de zi: 
 1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.2/1998 privind finanţarea unor obiective de 
investiţii din programul " Reţea de Transmisiuni Permanente din Sistemul de 
Transmisiuni al Armatei." 
 2. Dezbaterea şi avizarea  în procedură de urgenţă a propunerii legislative 
privind proclamarea "Zilei Drapelului Naţional ." 
 3. Audierea domnului Col. Constantin Dârnă, şeful U.M.0215. 
 4. Audierea  domnului general de brigadă Păun Ovidius - şeful Direcţiei 
Generale  a Poliţiei de Frontieră, Străini, Probleme  Migrări şi Paşapoarte, precum şi 
a ofiţerilor şefi de compartimente în  Direcţie, respectiv Col. Neagu Aurel, Col. 
Pârvulescu Dan, Col. Mărgelatu Ştefan. 
 5. Discutarea şi avizarea anexelor la Raportul privind organizarea şi 
funcţionarea S.P.P.  
 Ordinea de zi a fost  aprobată cu unanimitatea  voturilor celor prezenţi. 
 La primul punct al ordinii de zi, Comisia a avizat favorabil,  cu unanimitatea  
voturilor celor prezenţi, proiectul de Lege menţionat. Avizul a fost dat în urma 
informării Comisiei de către reprezentanţi ai M.Ap.N. rezultând că investiţiile sunt 
pentru lucrări de construcţii - montaj noi, necesare folosirii tehnicii de transmisiuni 
ce a fost achiziţionată şi se află în garanţie. 
 La punctul doi al ordinii de zi, Comisia a avizat favorabil, cu unanimitatea de 
voturi a celor prezenţi, propunerea legislativă privind proclamarea "Zilei Drapelului 
Naţional", apreciind că observaţiile, formulările şi propunerile Consiliului Legislativ 
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din Avizul Nr.175 din 26.02.1998, sunt întemeiate şi propune să fie avute în vedere 
la promovarea acestui act legislativ. 
 La punctul trei al ordinii de zi, Dl.Col. Dârnă Constantin - şeful U.M.0215 a 
prezentat situaţia unităţi, după care,  mai mulţi deputaţi au intervenit cu întrebări şi 
aprecieri, astfel: 
  - deputatul Mihail Gabriel Ioniţă a arătat că a iniţiat această audiere 
pentru că activitatea U.M.0215 este reflectată  prin presă  în mod controversat, ceea 
ce determină  formează o grijă a noastră faţă de cum se cheltuieşte banul public. Ne 
interesează activitatea de protecţie a cadrelor în mod special şi ştim cum e privită 
activitatea dumneavoastră, chiar din poliţie. Doresc să văd Regulamentul de 
organizare şi funcţionare şi cu Dv. să ne gândim dacă sunt de făcut  unele modificări 
pentru eficientizare, depăşind tehnicismul. Din raport am înţeles o mulţumire faţă de 
activitatea pe 1997, dar aceasta ar putea fi mai eficientă. M-a îngrijorat marea 
fluctuaţie de cadre, care este foarte periculoasă. Ar trebui o selecţie drastică pentru a 
avea numai oameni foarte bine pregătiţi, credibili, foarte serioşi. Nu e normal să 
aveţi atâtea funcţii inferioare comparativ cu cele din M.I. şi salarizare mai mică ca 
poliţia. Ar fi necesar invers. Cine  şi cum asigură protecţia oamenilor din Divizia de 
protecţie? Aţi depistat cazuri de corupţie în Divizie ? Aţi  evitat, după cum afirmaţi, 
să treceţi cazuri neverificate în note sinteze, dar sunt riscuri şi în sens invers, de 
omisiuni. Poliţiştii au unele suspiciuni privind circuitul normal al informaţiilor. 
  - deputat Moiceanu Constantin întreabă dacă au existat cazuri de ofiţeri 
care au avut de suferit în urma informaţiilor date. 
  - deputat Tudor Marcu doreşte să ştie dacă Dl.Col. Dârnă are cunoştinţă 
de informaţii eronate care au condus la numiri în fucţii sau la retrogadări. 
  - deputat Kovacs Carol Emil  întreabă dacă s-a ştiut şi raportat 
ministrului de interne că unii poliţişti acţionează pentru izolarea ministrului. 
  - deputat Barde Tănase  arată că din raport rezultă că organizarea unităţii 
este foarte bună dar este uimit că rezultatele sunt totuşi foarte proaste. Ştim cum se 
comportă poliţia, şefii de posturi, ştim ce face poliţia, dar Dv.nu ştiţi?!. Ministru de 
Interne  a luat măsuri de numire în funcţii a unor compromişi. În continuare a făcut 
unele referiri la cazuri din Constanţa, cerând explicaţii. 
  - Dl Col. Dârnă a reţinut aspectele, va lua măsuri de verificare şi va  
informa Comisia. 
  - deputat Nică Mihail a dorit să cunoască dacă activitatea de protecţie ar 
trebui daspărţită de aceea de informaţii şi dacă Divizia de protecţie se ocupă şi de 
respectarea drepturilor omului de către cadrele M.I. 
  -deputatul Drăgănescu Ovidiu Virgil a întrebat: unde au lucrat 
majoritatea cadrelor înaite de anul 1990; cum se previne traficul de informaţii. A 
subliniat faptul că există abuzuri pe care ofiţerii din U.M.0215 nu le cunosc sau sunt 
împiedicaţi să le cunoască ori  cu uşurinţă concluzionează că nu se confirmă. În 
acest sens a  exemplificat cu unele cazuri din Judeţul Timiş. În continuare  a 
exprimat aprecierea că, după 1989, poliţia s-a adaptat cel mai puţin la realitate. 
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Mafia locală cu şeful de post acţionează în comună şi nimeni nu scoate o vorbă. 
Mereu apare  concluzia " nu se confirmă". 
 Dl. Col. Dârnă  a răspuns la fiecare întrebare din cele precizate mai sus precum 
şi  la alte întrebări ce au fost puse în timpul audierii. 
 Faţă de toate  cazurile discutate ,Col. Dârnă şi-a exprimat   preocuparea de a le 
verifica şi a informa ulterior Comisia, de a înlătura neajunsurile din activitatea 
unităţii cât mai grabnic, manifestându-şi tot odată  mulţumirea pentru acest prim 
contact cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei 
Deputaţilor. 
 În final la acest punct, membrii Comisiei  au apreciat  necesitatea de 
perfecţionare a activităţii U.M.0215, au cerut să fie informaţi asupra cazurilor 
discutate în şedinţă şi şi-au manifestat  hotărârea de a contribui, în limitele  
competenţelor ce le au, la îmbunătăţirea muncii acestei unităţi. 
 La punctul 4 al ordinii de zi Dl. general de brigadă Păun Ovidius a prezentat 
structura organizatorică a Direcţiei şi problematica  pe compartimentele de muncă 
ale acesteia. 
 deputatul Vilău I.Adrian a mulţumit pentru prezentarea făcută, a subliniat că 
nu se doreşte audierea unui Raport ci se vrea prezentarea câtorva aspecte concrete 
punctate pe tema cunoaşterii a ceeace poate face Parlamentul, legislativ, ca să 
corespundem standardelor  europene pentru vize şi circulaţia cetăţenilor  români în 
afara ţării. În acest sens şi-a exprimat dorinţa abordării a trei probleme, astfel: 
  - acordarea vizelor la frontieră, ca ţară de tranzit foarte importantă; 
  - cum putem aborda legislativ realizarea unei comenzi unice la 
frontieră,o coordonare legislativă la frontieră; 
  - ce consideră Direcţia că ar trebui întărit pe plan legislativ intern ca 
aceasta să fie în concordanţă cu legislaţia U.E. 
 Dl. general Păun  Ovidius a făcut următoarele  precizări: 
  - cetăţenii noştrii au căpătat un regim diferit  pentru străinătate nu din 
motive politice ci datorită comportării negative peste graniţă a unui număr important 
dintre ei, în special ţigani dar şi români; 
  - mulţi au plecat pentru un trai mai bun, dar fără o calificare profesională 
nu au avut posibilităţi reale de adaptare. Ca urmare au fost afectaţi şi oameni corecţi; 
  - în rest, problema ţine de resortul M.A.E. şi al factorilor politici. Noi 
aplicăm Constituţia şi legile ţării. Totuşi, la iniţiativa M.I. a fost elaborată Ordonanţa 
de urgenţă nr.65/1996, care institue o serie de restricţionări faţă de anumite 
persoane, având în vedere ce au făcut peste hotare. Ar trebui insistat la Senat pentru 
adoptarea acesteia. Sunt unele opuneri la nivelul drepturilor omului, dar nouă ni se 
par nemotivate. În legătură cu cel de al doiele aspect sunt reglementări sub formă de 
tratate şi convenţii etc. pe baza unei liste de 85 state cu potenţial negativ în domeniu, 
am restricţionat şi noi accesul acestora. Zilnic circa  200 străini nu sunt primiţi în 
ţară chiar dacă unii au vize de la ambasade. Ei nu pot demonstra că au surse de 
existenţă în România. Cu sprijinul M.A.E. am acţionat pentru stoparea migrării, 
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oficiile diplomatice nu mai acordă vize din oficiu, ci solicită punctul nostru de 
vedere. Am amplificat controalele asupra  cetăţenilor străini aflaţi în România şi 
zilnic plecă 15-20 străini ce stăteau ilegal cu vize depăşite sau  care şi-au schimbat 
obiectul pentru care au obţinut viza. Această politică se aplică de trei luni şi este 
sprijinită şi de majorarea de 150 de  ori a amenzilor pentru străinii care stau ilegal în 
România ( era de 5000 lei). Putem institui interdicţii, pe 2 ani, pentru cei care au 
comis fapte antisociale. Noi lucrăm pe baza uni Legi din 1989, care nu mai este bună 
şi nu se coordonează cu legislaţia europeană. Am inaintat  Parlamentului un proiect 
nou de Lege pentru vize dar în 1996, când a fost pusă la vot în plenul Camerelor 
reunite nu  a fost adoptat din lipsa cvorumului necesar. Recent am prezentat un 
material documentat la CSAT şi am solicitat urgentarea adoptării proiectuli de Lege. 
 În ceeace priveşte relaţiile cu organele vamale  noi continuăm să colaborăm  
cu vama şi nu avem probleme, nu facem chestiuni de orgoliu, pe ansamblu 
cooperarea e bună. 
 În privinţa compatibilităţii cu sistemele din vest  pe punctele de frontieră, noi 
avem alte structuri, grăniceri şi poliţie de frontieră chiar dacă grănicerii au o 
proporţie simbolică. 
 Dl. Vilău A. a intervenit spunând că nu problema  subordonării efectivelor din 
P.C.T.F. interesează în exterior ci o subordonare unică , ca o autoritate care să 
colecteze datele de peste tot - de exemplu, un transport de marfă intrat în ţară să fie 
cunoscut la toate P.C.T.F. Dacă Comisia ar putea obţine lista celor 85 de state pentru 
eventuale renegocieri. 
 Dl Păun continuând discuţia arată că noi urmărim doar ocazional trecerea 
bunurilor, aceasta fiind o problemă a organelor vamale. Se folosesc multe metode 
pentru eludarea legilor vamale de către infractori cetăţeni străini iar lista cu cele 85 
de state va fi trimisă Comisiei. 
 Referindu-se la proiectul de Lege un ofiţer a arătat că adoptarea acestuia ar  
conduce la rezultate importante pentru că acum numai noi acordăm vize la graniţă, 
dacă sistăm acest lucru vom debloca frontierele. Poliţia de frontieră este compatibilă 
cu  orice ţară europeană, problema se pune pentru vamă şi grăniceri care nu au 
competenţe ca în occident; este necesară o structură comună pentru Poliţia de 
frontieră şi grăniceri dar şi pentru vamă, care rămâne totuşi vamă. La intervenţia Dl-
ui deputat Vilău ofiţerul a afirmat că avem aici reglementările juridice ale Franţei, 
Germaniei, Uniunii Europene care au realizat un management la frontieră şi vi le 
putem pune la dispoziţie. Prin proiectul de Lege am urmărit să creem şi noi acest 
management. 
 La întrebarea Dl-ui. deputat Sandu Alecu cum este văzută problema grăniceri- 
M.I.- paşapoarte, Dl.general Păun a subliniat că toţi sunt acum din acelaşi minister, 
suntem legaţi organic prin atribuţii şi situaţii operative îndeosebi cu poliţia. 
 Răspunzând Dl-ui. deputat Nică M.,generalul Păun a precizat că va pune la 
dispoziţia Comisiei Raportul prezentat la CSAT, acesta nefiind secret şi interesează 
mai multe instituţii cu atribuţiuni în domeniul siguranţei naţionale. Nu este secret şi 
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chiar s-a indicat să se arate cetăţenilor încălcările de lege  săvârşite de unii cetăţeni 
străini ce stau fără forme legale în România, pentru ca prin opinia publică să nu fie 
toleraţi. 
 Nu suntem abilitaţi ca pe frontieră să verificăm naţionalitatea cetăţenilor 
străini iar mulţi intră cu paşapoarte care le ascund şi cetăţenia folosind paşapoarte 
sustrase  şi din  Belgia. 
. 
 Avem şi multe greutăţi pentru că legea noastră este foarte generoasă trecând în 
plus peste legislaţia europeană şi primire " din motive umanitare" sens foarte larg. 
Proiectul de Lege în discuţie rezolvă şi statutul familiilor cetăţenilor străini în 
România. 
 În final s-a stabilit ca Direcţia să trimită Comisiei documentele la care s-au 
făcut referiri iar domnului ministru Gavril Dejeu să i se raporteze că este necesar  să 
intervină prin calitatea sa, pentru urgentarea  adoptării proiectului de Lege. 
 La punctul 5 Comisia cu unanimitatea voturilor deputaţilor prezenţi, au 
aprobat anexele 1 şi 2 la propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionare 
S.P.P. şi Raportul la acest proiect . 
 
 Începând cu orele 15.30 la sediul Parlamentului  a avut loc şedinţa comună a 
Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului. 
 Şedinţa a fost condusă de Dl. senator Alexandu Nicolae. 
 Ordinea de zi: 
 Discutarea şi avizarea scrisorii Preşedintelui României adresată  Parlamentului 
pentru aprobarea participării unor unităţi ( subunităţi) din armatele altor  state, la 
aplicaţii,exerciţii şi activităţi de pregătire în comun cu unităţi ( subunităţi) ale 
Armatei României pe teritoriul naţional, în perioada martie - decembrie 1998. 
 Raportul comun al celor două Comisii a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 PREŞEDINTE       SECRETAR 
 
 Prof.dr. Ioan Mircea Paşcu       Mihail Gabriel Ioniţă   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


