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SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din ziua de 4 martie 1998 

 
 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a 
desfăşurat lucrările, avân următoarea ordine de zi: 
 A. Între orele 08.30 - 15.30 
 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 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 evaluări. 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. 
 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 . 
 
 Din numărul total al membrilor Comisiei(23) au lipsit următorii 
deputaţi: Bivolaru Gabriel, Onaca Dorel  Constantin, ambii din Grupul 
parlamentar P.D.S.R şi Ionescu Constantin - Dudu ( ministru) din Grupul 
parlamentar P.N.Ţ.C.D - Civic Ecologist. 
 
 B. Între orele 15.30 - 16.30 
 La  sediul Parlamentului  a avut loc şedinţa comună a Comisiilor 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor 
şi Senatului. 
 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 
. 
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