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Comisia pentru apărare,ordine
publică şi siguranţă naţională

PROCES –VERBAL
al şedinţei comisiei din ziua de 21 ianuarie 2002

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat, 7.
Participă, în calitate de invitaţi, domnii:
-general Mircea Mureşan, locţiitor al şefului Statului Major General;
-general – locotenent Gheorghe Rotaru, direcor general  al Direcţiei Generale de Informaţii

a Apărării;
-general-locotenent Nicolae Păştinică, inspector general al Ministerului Apărării Naţionale;
-general de brigadă Gheorghe Nicolaescu, şeful Direcţiei Siguranţă  Militară din cadrul

Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării;
-general de brigadă Tudor Munteanu, locţiitor al şefului Departamentului pentru Relaţii cu

Parlamentul, Armonizare legislativă şi Relaţii publice din Ministerul Apărării Naţionale.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Răzvan Ionescu, preşedintele comisiei.
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
1.Informarea comisiei, de către invitaţi, în legătură cu relatările din mass-media în referire

la primul “raport” apărut sub pseudonimul “Armagedon”, atât sub aspectul realităţii situaţiilor
redate, cât şi al identităţii autorilor “raportului”.

2.Analiza oportunităţii participării Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională la activitatea de control pe care o va desfăşura Ministerul Apărării Naţionale la unităţile
din subordine, prin constituirea unor comisii mixte care să includă şi membri ai comisiei noastre,
măsură ce este agreată de către ministrul apărării naţionale.

Până la intrarea invitaţilor în sala de şedinţe, la propunerea domnului Răzvan Ionescu,
membrii comisiei au stabilit, de comun acord, procedura de desfăşurare a lucrărilor şi problemele
de fond asupra cărora să se insiste în cadrul informării.

În continuare, sunt invitaţi în sală reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale; domnul
Răzvan Ionescu le prezintă modul în care se va desfăşura informarea, problemele de fond pe care
comisia doreşte să le cunoască şi îi dă cuvântul domnului general Mircea Mureşan.

Domnul general Mircea Mureşan cere permisiunea şi face pentru început unele precizări în
referire la o gamă de activităţi şi măsuri luate de către Ministerul Apărării Naţionale, încă din luna
iunie 2001, în domenii care includ şi referiri făcute în “raport”. Prezintă spre exemplificare diferite
situaţii şi cazuri negative din armată, unele dintre acestea fiind deja înlăturate şi, motivat,
concluzionează că aspectele arătate în “raportul Armagedon” nu exprimă în mod corect situaţia
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existentă în Armata României, amplifică şi generalizează cazuri ori situaţii izolate, aflate în atenţia
conducerii ministerului în procesul de restructurare şi perfecţionare a structurilor militare.

După informarea prezentată, domnul general Mircea Mureşan şi ceilalţi invitaţi, în funcţie
de specificul problemelor abordate, răspund la întrebările adresate de domnii Răzvan Ionescu,
Octavian Mitu, Constantin Bucur, Dorel Bahrin, Valentin Vasilescu, Dănuţ Saulea, Sorin
Frunzăverde, Virgil Popescu şi Marcu Tudor.

În urma informării, a dezbaterilor şi analizării situaţiei de fapt, membrii comisiei, în
unanimitate, consideră că s-a acordat o importanţă exagerată acestui material defăimător la adresa
Armatei Române, aflată într-un intens proces de restructurare apreciat pozitiv de înalte oficialităţi
politice şi militare ale unor state membre NATO. Aspectele negative semnalate nu au caracter de
generalitate în armată, ele constituind cazuri izolate care fac obiectul preocupărilor constante de a
fi înlăturate. Totodată, au hotărât ca, pe viitor, să nu mai ia în considerare materialele anonime
apărute în mass-media.

La punctul 2 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi pentru, membrii comisiei au hotărât
participarea la activitatea de control pe care Ministerul Apărării Naţionale o va desfăşura la
unităţile din subordine, prin constituirea unor comisii mixte care să includă şi membri ai Comisiei
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

În afara ordinii de zi, domnul Răzvan Ionescu a informat membrii comisiei în legătură cu
activităţile care vor avea loc în perioada imediat următoare, la care comisia urmează a fi
reprezentată. Nominalizează pe domnul deputat Valentin Vasilescu ca propus a participa la
activitatea ce va avea loc la Belgrad, în perioada 14 – 17 februarie 2002. De asemenea, aduce la
cunoştinţa membrilor comisiei că a primit de la Ministerul Afacerilor Externe, Planul anual de
pregătire a aderării României la NATO, ciclul III, 2001-2002, care poate fi studiat la birou, fără a
fi luat acasă. Planul este redactat în limba engleză, însă a solicitat şi varianta în limba română,
pentru a fi mai uşor de parcurs.

PREŞEDINTE,

               Răzvan  IONESCU   

red. consult. M. Florescu
exp. M. Ţăranu
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