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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare,ordine
publică şi siguranţă naţională

PROCES –VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 11, 12 şi 13  februarie 2002 

În ziua de 11 februarie 2002, între orele 16.30 – 19.00, la  lucrări sunt prezenţi
15 deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat, 8.

Participă, alături de   membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională şi membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Şedinţa este condusă de
domnul deputat Ionel Olteanu. Membrii comisiilor  hotărăsc în unanimitate ca la ordinea
de zi să fie rediscutată propunerea legislativă privind protecţia informaţiilor clasificate –
articolele 6,15,16. Se stabileşte ca luările de cuvânt să nu depăşească un minut.

La discuţii participă domnii Marcu Tudor  Ionel Olteanu, domnul deputat
Szekely, Valentin Vasilescu, Tiberiu Toro, Virgil Popescu.

Se poartă discuţii pe teme de procedură, în privinţa îndeplinirii condiţiilor
regulamentare de desfăşurare a şedinţei celor două comisii. Se constată că la Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din 26 de deputaţi sunt prezenţi în
sală 13, iar la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, din 24 de deputaţi sunt prezenţi
14.

Întrucât numărul aprobat al membrilor Comisiei pentru apărare este de 26, se
constată lipsa cvorumului.Şedinţa se întrerupe pentru consultări, se reia şi constatându-se
lipsa iniţiatorului, se amână pentru a doua zi. 

În ziua de 12 februarie 2002, între orele 14.30 – 19.00, la lucrările
comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat, 4.

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

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea solicitării Preşedintelui României adresată Parlamentului, pentru a

aproba participarea României în cadrul forţei speciale de poliţie a Naţiunilor Unite din
Kosovo, cu un detaşament compus din 115 cadre şi jandarmi angajaţi cu contract, din
Jandarmeria Română, întocmirea raportului comun şi a proiectului de hotărâre, împreună
cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului.

2.Dezbaterea solicitării Preşedintelui României adresată Parlamentului pentru a
aproba extinderea participării României la capabilităţile sistemului C4I, în cadrul misiunii
KFOR din Kosovo, începând din luna aprilie 2002, până la expirarea mandatului, sau
până la prezentarea altei solicitări, întocmirea raportului comun şi a proiectului de
hotărâre, împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a
Senatului.
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3.Continuarea dezbaterilor asupra unor articole din propunerea legislativă privind
protecţia informaţiilor clasificate, în vederea întocmirii raportului suplimentar.

La dezbaterile prevăzute la punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi participă în calitate de
invitaţi:

- domnul general de brigadă dr.Tudor Cearapin, comandantul Jandarmeriei
Române;

- domnul general de brigadă Sergiu Medar, şeful Direcţiei Informaţii şi
Reprezentare Militară din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei -
Ministerului Apărării Naţionale.

La primul  punct al  ordinii  de  zi,   domnul  deputat Marcu   Tudor  îi
adresează rugămintea domnului general de brigadă dr.Tudor Cearapin să informeze
membrii comisiei cu principalele aspecte ale misiunii şi să ofere explicaţiile necesare, în
funcţie de întrebările care vor apărea sau care îi vor fi adresate.

Domnul general de brigadă dr.Tudor Cearapin,      după     prezentarea
elementelor principale ale misiunii subunităţii de jandarmi care urmează să participe în
cadrul forţei speciale de poliţie a Naţiunilor Unite din Kosovo, răspunde pe larg la
întrebările ce îi sunt adresate de către domnii deputaţi Sorin Frunzăverde, Gheorghe Ana,
Valentin Vasilescu şi Marcu Tudor.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei aprobă cu unanimitate de voturi raportul
comun şi proiectul de hotărâre, urmând ca acestea să fie înaintate Birourilor Permanente
ale celor două Camere.

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Răzvan Ionescu îi dă cuvântul
domnului general de brigadă Sergiu Medar, care informează membrii comisiei cu privire
la extinderea participării României la capabilităţile sistemului C4I, în cadru misiunii
KFOR din Kosovo şi, în continuare, răspunde la întrebările ce îi sunt adresate de către
domnii deputaţi Răzvan Ionescu, Octavian Mitu, Ovidiu-Virgil Drăgănescu şi Marcu
Tudor.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei aprobă cu unanimitate de voturi raportul
comun şi proiectul de hotărâre, urmând ca acestea să fie înaintate Birourilor Permanente
ale celor două Camere ale Parlamentului.

La punctul 3 al ordinii de zi, lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat
Răzvan Ionescu, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională şi de domnul deputat Ionel Olteanu, preşedintele Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi.

Se dezbat amănunţit prevederile articolelor 19,22,23 27, 29,33 39 şi 41, precum şi
alte prevederi din propunerea legislativă privind protecţia informaţiilor clasificate şi din
Codul penal, care se corelează cu cele de la articolele menţionate.

În cadrul dezbaterilor sunt exprimate numeroase puncte de vedere şi se
formulează multiple amendamente.

Amendamentele admise şi respinse sunt redate în raportul suplimentar al celor
două comisii.

În ziua de 13 februarie 2002, între orele 9.00 – 16.30, la lucrările
comisiei sunt prezenţi 20 deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat, 5.

La lucrările comisiei participă în calitate de invitaţi:
-domnul general de brigadă Olaru Alexandru, din cadrul Serviciului Român de
Informaţii;
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-domnul locotenent-colonel Coman Daniel, din cadrul aceluiaşi serviciu;
-domnul general de divizie Constantin Rotaru, din cadru Serviciului de Informaţii
Externe;
-domnul colonel Calianu Mihail, din cadrul aceluiaşi serviciu.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Răzvan Ionescu,

preşedintele comisiei şi de domnul Marcu Tudor, vicepreşedinte.
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.153/2001 pentru aplicarea
Rezoluţiei nr.1373 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind
combaterea terorismului internaţional.

2.Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2001 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii
Externe.

3.Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind
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.

4.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
proprietatea privată a statului.

Înainte de începerea dezbaterilor, domnul deputat Răzvan Ionescu informează pe
membrii comisiei despre faptul că în comisie a fost desemnat ca membru, din partea
Grupului Parlamentar al Partidului România Mare, domnul deputat Marius Iriza, care este
prezent la lucrări.

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Răzvan Ionescu prezintă conţinutul
Rezoluţiei nr.1373 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, apoi se
trece la dezbaterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.153/2001, pe articole. În
cadrul dezbaterilor îşi exprimă opiniile domnii deputaţi Răzvan Ionescu, Tiberiu Toro,
Marcu Tudor Octavian Mitu, Gheorghe Ana, Octavian Stănescu, iar invitaţii informează
pe membrii comisiei cu privire la diferite aspecte pe care aceştia doresc să le clarifice,
referitoare la terorism şi la activitatea de combatere a acestui grav fenomen antisocial.

Supus votului final, proiectul Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.153/2001 pentru aplicarea Rezoluţiei nr.1373 a Consiliului de Securitate al
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea terorismului internaţional a fost adoptat
de comisie cu unanimitate de voturi pentru.

La punctul 2 al ordinii de zi, sunt purtate discuţii susţinute de către domnii
deputaţi Tiberiu Toro, Marcu Tudor, Ristea Priboi asupra aspectului că atribuţiile
Serviciului de Informaţii Externe sunt aprobate de către Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării şi nu de către Parlament.Domnul deputat Ristea Priboi explică domnului deputat
Tiberiu Toro faptul că acest serviciu face parte din sistemul naţional de apărare şi este
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normal să îşi desfăşoare activitatea sub controlul CSAT. În acest sens, domnul general
Rotaru şi domnul colonel Calianu clarifică anumite situaţii conexe.

Subiectele discuţiilor care urmează sunt Articolul I punctul 3, alineatul (1) al
articolului 10, Articolul I punctul 5, articolul 11, Punctul 6, articolul 12 din ordonanţă,
aşa cum a fost modificat de Senat, Articolul I punctul 7, alineatul (3) al articolului 14,
Articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 17, Articolul I punctul 12, alineatul (1¹)
nou introdus la articolul 21, Articolul I punctul 13, articolul 22, alineatul (2) nou introdus. 

Participă la aceste discuţii, propun amendamente la textele existente şi texte noi
următorii deputaţi: Ristea Priboi, Marcu Tudor, Tiberiu Toro, Răzvan Ionescu, Virgil
Popescu, Octavian Stănescu, Octavian Mitu, Timotei Stuparu, Viorel Gheorghiu, Ioan
Oltei, Dorel Bahrin, Valentin Vasilescu, Ovidiu-Virgil Drăgănescu.

Amendamentele admise şi cele respinse de comisie sunt redate în raport. 
Supus votului final, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.154/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/1998 privind
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, este adoptat de comisie cu
unanimitate de voturi pentru.

La punctul 3 al ordinii de zi,  comisia hotărăşte, cu unanimitate de voturi,
respingerea, proiectului de Lege privind 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, întrucât modificările şi completările
aduse prin Legea nr.20/2002 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/
2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.271/2000,
includ şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.179/2001, care vizează
extinderea domeniului de aplicare asupra unor produse neprevăzute iniţial în Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.271/2000.

La punctul 4 al ordinii de zi, comisia amână, la propunerea domnilor deputaţi
Marcu Tudor şi Octavian Stănescu, dezbaterea şi avizarea 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
proprietatea privată a statului, pentru săptămâna care urmează, în vederea realizării unui
studiu amănunţit.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

               Răzvan  IONESCU   Ristea PRIBOI

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