
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională

Bucureşti, 13.09.2002 

P R O C E S – V E R B A L
al şedinţelor Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 septembrie 2002 

Marţi, 10 septembrie 2002 la lucrările comisiei sunt prezenţi 20 deputaţi, fiind
absenti motivat 1 deputat şi nemotivat 5.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
- între orele 8.30 – 11.30

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.42/2002 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2002.
- între orele 15.00 – 16.30

2. Dezbatere şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind prevenirea şi
combaterea criminalităţii organizate.

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea şi completarea Legii
cetăţeniei române nr.21/1991.

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru ratificarea
Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a
Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special
al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii
transnaţionale organizate, precum şi a Protocolului împotriva traficului ilegal de migraţii
pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate, adoptate la New York, la 15 noiembrie 2002.

5. Continuarea dezbaterilor şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:
- domnul Ion Preda, director general al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.

Lucrările şedinţei încep cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei

Guvernului nr.42/2002 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, prevăzut pe ordinea
de zi la punctul 1. Au loc discuţii cu caracter general în cadrul cărora îşi exprimă punctele de
vedere domnii deputaţi. În urma supunerii la vot, membrii comisiei adoptă cu unanimitate de
voturi pentru elaborarea unui aviz favorabil.
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Lucrările şedinţei continuă cu dezbaterea proiectului de Lege privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aflat pe ordinea de zi la punctul 5.

Discuţiile pe marginea proiectului de lege sunt reluate de la Secţiunea a 2-a , art.10 şi
continuă până la art.19 inclusiv. Sunt dezbătute argumentele prezentate pentru
amendamentele formulate de domnii deputaţi Saulea Dănuţ, Marcu Tudor, Ana Gheorghe,
Octavian Mitu, şi Virgil Popescu. Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în
Raportul Comisiei.

În urma discuţiilor, membrii comisiei decid ca dezbaterea proiectului de lege să fie
amânată pentru o şedinţă viitoare. Totodată, domnul deputat Răzvan Ionescu propune
membrilor comisiei amânarea dezbaterilor lucrărilor şedinţei şi reluarea acestora de la ora
15.00. În urma supunerii la vot, membrii comisiei adoptă, cu unanimitate de voturi pentru,
propunerea menţionată. 

La ora 15.00, Comisia pentru apărarea, ordine publică şi siguranţă naţională îşi
continuă lucrările, examinând proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române, prevăzut
pe ordinea de zi la punctul 3. Domnul deputat Răzvan Ionescu precizează membrilor comisiei
faptul că Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, care este sesizată în fond cu dezbaterea
proiectului de lege a întocmit Raportul. În urma celor precizate, membrii comisiei consideră
că elaborarea unui aviz este tardivă.

Lucrările şedinţei continuă cu dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea
Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a Protocolului
privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi
copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale
organizate, precum şi a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranţi pe cale terestră, a
aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii
transnaţionale organizate, adoptate la New York, la 15 noiembrie 2000, prevăzută pe ordinea
de zi la punctul 4. Datorită faptului că proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 09.09.2002, membrii comisiei consideră că elaborarea unui aviz este tardivă.

Lucrările şedinţei continuă cu dezbaterea proiectului de Lege privind prevenirea şi
combaterea criminalităţii organizate, aflat la punctul 2 pe ordinea de zi. Au loc discuţii cu
privire la prevederile proiecului de lege şi sunt dezbătute argumentele prezentate pentru
amendamentele formulate. Amendamentele admise sau respinse sunt redate în Raportul
Comisiei. În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, hotărăşte elaborarea unui
aviz în forma adoptată de Senat.

La propunerea domnului deputat Răzvan Ionescu, Comisia a hotărât ca în continuare
să se pună în discuţie proiectele de lege stabilite pentru ziua de miercuri 11 septembrie 2002:
1. Dezbaterea în fond şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2002 pentru modificarea art. 42 din
Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii.

2. Dezbaterea în fond şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii
apărării naţionale a României nr.45/1994.

3. Dezbaterea în fond şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare. 
(Raport comun cu Comisia pentru industrii)

 Ca urmare a acestei hotărâri, lucrările comisiei continuă cu dezbaterea  proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2002 pentru modificarea art.
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42 din Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii,
prevăzut pe ordinea de zi la punctul 1. În cadrul discuţiilor îşi exprimă punctele de vedere
domnii deputaţi Răzvan Ionescu, Ristea Pribor şi Marcu Tudor. În urma dezbaterilor, membrii
comisiei adoptă cu unanimitate de voturi pentru, hotărârea privind admiterea proiectului de
lege în forma prezentată.

Lucrările comisiei continuă cu dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii apărării naţionale a
României nr.45/1994 prevăzută pe ordinea de zi la punctul 2. Au loc discuţii cu caracter
general la care îşi exprimă punctele de vedere domni deputaţi. În urma dezbaterilor, membrii
comisiei adoptă cu unanimitate de voturi pentru, hotărârea privind admiterea proiectului de
lege în forma prezentată. 

Lucrările şedinţei sunt încheiate cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare, prevăzută pe
ordinea de zi la punctul 3. Au loc discuţii cu privire la prevederile proiecului de lege. În urma
dezbaterilor, comisia, adoptă cu unanimitate de voturi pentru, hotărârea privind admiterea
proiectului de lege în forma prezentată.  

La finalul lucrărilor comisiei domnul deputat Răzvan Ionescu face cunoscut
membrilor comisiei că programul pentru ziua de miercuri, 11 septembrie 2002 s-a schimbat.

Miercuri, 11 septembrie 2002 la activităţile desfăşurate de comisie sunt prezenţi 19
deputaţi, fiind absenţi motivat 1 şi nemotivat 6

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
1. Participarea la Conferinţa internaţională “ Solidaritate împotriva terorismului ”, aceasta se

va desfăşura la Palatul Cotroceni, Sala Unirii, între orele 09.00 – 12.45.
2. Primirea vizitei oficială în România a unei delegaţii parlamentare britanice, condusă de

domnul Richard Spring, membru al Camerei Comunelor şi membru marcant al Partidului
Conservator. Întălnirea delegaţiei parlamentare britanice cu membrii Comisiei pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională va avea loc începând cu orele 11.45, în sala
Nicolae Bălcescu, Camera Deputaţilor.

3. Primirea vizitei oficială a delegaţiei militare condusă de domnul Andres Troldborg,
secretar permanent în Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei. Această întâlnire va
avea loc în sala de şedinţe a Comisiei pentru apărare, între orele 13.15 – 13.45 .

Joi, 12 septembrie 2002  la lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, fiind absenţi
motivat 1 şi nemotivat 7.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
 Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor,

valorilor şi protecţia persoanelor.
La lucrările comisiei participă ca invitaţi:

- domnul col. Florea Popescu, din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul col. Florea Făiniş, din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul col. Postolache Sosa, din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul mr.Eugen Iorga din cadrul Serviciului Român de Informaţii;
- domnul gl.Pavel Abraham, secretar de stat în Ministerul de Interne.

Înainte de începerea dezbaterilor proiectului de lege, domnul deputat Răzvan Ionescu
propune iniţiatorilor propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de
pază, transporturi speciale şi investigaţii să renunţe la aceasta, prevederile ei urmând a fi
preluate ca amendamente.
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Dezbaterile proiectului de lege sunt continuate de la Capitolul II, Secţiunea a 4-a,
Articolul 20. Au loc discuţii cu privire la prevederile proiectului de lege şi sunt dezbătute
argumentele prezentate pentru amendamentele formulate. Se formulează numeroase
amendamente pentru art.20 şi 21. Amendamentele admise sau respinse sunt redate în Raportul
Comisiei. La art. 22 alin.(2) reprezentanţii Serviciului de Protecţie şi Pază doresc să li se
admită propunerea ca regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţilor de pază şi
protecţie să fie avizat, în prealabil, şi de această instituţie. Propunerea este respinsă.

În urma discuţiilor, membrii comisiei decid ca dezbaterea proiectului de lege să fie
reluată într-o şedinţă viitoare.  

                                 P R E Ş E D I N T E,

                               Răzvan IONESCU
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