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PROCES –VERBAL
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La activităţile comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi motivat, 2.
La ora 9.30, membrii comisiei se deplasează  la sediul Ministerului Apărării

Naţionale, unde desfăşoară unele activităţi specifice controlului parlamentar, la Direcţia
Informaţii şi Reprezentare Militară şi la Direcţia Siguranţă Militară, din cadrul Direcţiei
Generale de Informaţii a Apărării, până la ora 12.00.

Membrii comisiei sunt informaţi în legătură cu următoarele aspecte: structura
organizatorică a respectivelor direcţii, locul şi rolul acestora în cadrul Ministerului Apărării
Naţionale, precum şi relaţiile de cooperare cu celelalte organe ale puterii şi administraţiei
de stat, misiunea şi sfera de competenţă, cooperarea cu statele membre NATO şi cu cele
candidate la aderare, misiunile preliminare necesare pentru integrarea României în această
alianţă, dotarea, asigurarea logistică şi financiară, managementul resurselor umane,
inclusiv pregătirea de specialitate, modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget.

Deputaţii prezenţi solicită şi primesc lămuriri corespunzătoare în legătură cu
aspecte mai puţin cunoscute şi care ţin de statutul special al structurilor respective.

Între orele 12.00 – 14.30 se acordă pauză, timp în care domnul Răzvan Ionescu
împreună, cu alţi membri ai comisiei, participă la şedinţa de mediere a Legii privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, care se desfăşoară la sediul Senatului.

Între orele 14.30 – 17.30 are loc şedinţa comisiei, cu următoarea ordine de zi: 
1.Reexaminarea în fond a propunerii legislative privind protecţia informaţiilor

clasificate.
2.Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a  proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor
de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
lichid (aviz, la Comisia pentru industrii şi servicii, cu termen de depunere a raportului:12
februarie 2002).

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a  proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea şi
completarea Ordonanţei  Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi
condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în
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proprietatea privată a statului (aviz, la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu termen de
depunere a raportului:12 februarie 2002).

La primul punct al ordinii de zi, în sală sunt prezenţi şi membri ai Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi, precum şi doamna deputat Mona Muscă, din Grupul
Parlamentar al PNL.

Lucrările şedinţei, pentru această dezbatere comună, sunt conduse de domnul Răzvan
Ionescu, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Domnul Răzvan Ionescu arată că propunerea legislativă trebuie examinată, în
special, pentru rediscutarea articolelor 6 alin. (3) şi 16, iar dacă mai sunt obiecţii cu privire
la alte articole, se va supune la vot rediscutarea acestora.

Pe aspecte de procedură, intervin următorii deputaţi: Marcu Tudor, Ionel Olteanu,
Dorel Bahrin, Emil Boc şi Cornel Bădoiu.

În urma multor intervenţii şi sugestii cu privire la textele care ar trebui rediscutate,
domnul Răzvan Ionescu propune o inventariere a articolelor asupra cărora există obiecţii, şi
arată că două dintre acestea sunt 6 (3) şi 16.

Domnul deputat Cornel Bădoiu arată că art. 6 (3) este în contradicţie cu alin.(2) al
aceluiaşi articol, suţinând că trebuie eliminat.

Domnul deputat Emil Boc propune să nu se supună la vot dacă se discută sau nu un
articol, ci conţinutul articolului.

Domnul deputat Marcu Tudor îl combate pe domnul Emil Boc, argumentând că
propunerea a fost trecută prin Plenul Camerei şi comisiile nu mai au dreptul de a relua întreg
conţinutul acesteia. Este susţinut şi de domnul deputat Ştefan Cazimir, care propune ca
lucrăriile comune ale comisiilor trebuie să se canalizeze doar pe articolele vizate în plen.

La propunerea domnului Ionel Olteanu de a urgenta problemele de fond, pentru ca
raportul suplimentar să poată fi predat a doua zi, domnul Marcu Tudor arată că, mai întâi,
lucrurile trebuie făcute bine, chiar dacă raportul suplimentar va fi predat mai târziu.

Domnul Răzvan Ionescu propune ca cele două comisii să facă, separat,
reexaminarea propunerii legislative, fiecare dintre acestea întocmind câte un raport
suplimentar, iar divergenţele să fie discutate în comun. Propunerea este susţinută şi de
domnul Cornel Bădoiu.

Doamna Mona Muscă propune ca fiecare grup parlamentar să prezinte articolele care
ar trebui rediscutate şi apoi, dacă se mai doreşte, să  fie reluate şi alte articole.

Domnul Ovidiu Drăgănescu propune parcurgerea de la primul, până la ultimul
articol.

Domnul Viorel Ghorghiu face precizarea că cele două comisii nu au mandat să
modifice întregul raport.

Domnul Răzvan Ionescu propune eliminarea alineatului (3) al articolului 6. Supusă
la vot, propunerea este respinsă, cu  9 voturi pentru eliminare şi 14 voturi pentru menţinere.

Dezbaterile continuă cu cu art.15 lit.e), la care domnul deputat Szekely propune o
variantă iar domnul deputat Marcu Tudor, o altă formă. Supusă la vot, propunerea domnului
Szekely este admisă, cu 15 voturi pentru, o abţinere şi un vot împotrivă. 

Domnul Marcu Tudor declară că, dacă PSD acceptă în acest fel propunerile UDMR,
deputaţii PRM vor părăsi lucrările.

La dezbaterile asupra art.16 alin. (2), domnii Radu Stroe, Emil Boc şi doamna Mona
Muscă propun eliminarea alineatului în cauză, deoarece încalcă drepturile omului,
Constituţia şi prezumţia de nevinovăţie. În replică, domnul Toro Tiberiu arată că, asupra
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locului în care trebuie introdus acest alineat se poate discuta, însă asupra necesităţii textului,
nu. Domnii viorel Gheorghiu şi Marcu Tudor sunt de acord cu menţinerea alineatului.

Noi forme ale textului sunt propuse de domnii Ovidiu Drăgănescu şi Ionel Olteanu.
Domnul deputat Ion Neagu, prezintă argumente pentru eliminarea textului, precizând

faptul că, la Capitolul V – Obligaţii, răspunderi şi sancţiuni, există prevederile necesare şi
suficiente şi că legea penală este acoperitoare în situaţii de acest fel.

Domnul deputat Ristea Priboi aminteşte membrilor comisiilor că textul în discuţie
face parte din Capitolul II – Informaţii secrete de stat, şi nu din Capitolul V.

Domnul Răzvan Ionescu,  supune la vot eliminarea alin.(2) şi se votează cu 13
pentru, 5 abţineri şi 2 voturi împotrivă.

La dezbaterile asupra art.19, domnul Marcu Tudor propune eliminarea, de la litera
a), a punctelor 4, 7, 9, 10, 12 şi 13.

Domnul Octavian Mitu prezintă aspecte de drept comparat, exemplificând SUA, şi
susţine menţinerea acestor puncte.

Domnul Răzvan Ionescu propune amânarea dezbaterilor pentru o viitoare şedinţă,
argumentând că iniţiatorul propunerii legislative nu este în sală, orele sunt înaintate, iar ziua
a fost foarte încărcată cu activităţi, la ambele comisii.

Doamna Mona Muscă declară că este dispusă a continua dezbaterile până la
epuizarea problemelor în divergenţă.

Domnul Radu Stroe arată că, în mod normal, iniţiatorul, domnul deputat Stan ar
trebui să participe la şedinţă. În acest sens se pronunţă şi domnul Ionel Olteanu: “...iniţiatorii
trebuie să fie în sală pentru a da răspunsuri la întrebările noastre...”.

Domnul deputat Ion Neagu, trece pe scurt în revistă activitatea Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi din ziua curentă, arătând că aceasta a dezbătut 6 proiecte de lege în
fond şi a dat 25 de avize şi că, în aceste condiţii, este greu să se realizeze o concentrare şi o
gândire lempede asupra probelmelor care se discută în această şedinţă comună.

Domnul Răzvan Ionescu supune la vot propunerea de întreruperea lucrărilor, care se
aprobă cu unanimitate de voturi.

Pe cale de consecinţă, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi
recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid şi proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea şi
completarea Ordonanţei  Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi
condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului, sunt implicit, amânate pentru o viitoare şedinţă a comisiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

               Răzvan  IONESCU   Ristea PRIBOI

 

Red.exp. M. Ţăranu
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