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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare,ordine
publică şi siguranţă naţională

PROCES –VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de  19 şi 20  februarie 2002 

În ziua de 19 februarie 2002, între orele 16.30 – 19.00, la  lucrări sunt prezenţi
19 deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat, 6.

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitaţi, domnul general de brigadă
Pavel Abraham - secretar de stat şi domna colonel Adriana Crăciun – consiliar juridic,
ambii din cadrul Ministerului de Interne.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Răzvan Ionescu, preşedintele comisiei.
Comisia adoptă cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului  de Lege pentru ratificarea

Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în
combaterea traficului ilicit şi a abuzului de droguri şi substanţe psihotrope şi a altor
infracţiuni grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001.

2.Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în
combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor categorii de infracţiuni,
semnat la Varşovia la 11 iulie 2001.

3.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de
învăţământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a
stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcţiilor
civile.

Înaintea începerii dezbaterii proiectelor aflate pe ordinea de zi, domnul deputat
Răzvan Ionescu informează pe membrii comisiei despre faptul că domnul deputat Ovidiu
Cameliu Petrescu, vicepreşedeinte al Camerei Deputaţilor, este prezent la şedinţa
comisiei pentru a analiza împreună stadiul procesului legislativ la proiectele şi
propunerile legislative cu care comisia a fost sezizată de mai multă vreme, urmând ca pe
această cale să se aprecieze posibilităţile de accelerare a operaţiunilor legislative, a
ritmului dezbaterilor şi a finalizării procedurilor regulamentare.

În continuare, domnul Răzvan Ionescu prezintă stadiul activităţilor la fiecare
dintre proiectele şi propunerile legislative aflate la comisie pentru dezbatere în fond sau
pentru aviz. Au avut intervenţii domnii deputaţi Ovidiu Cameliu Petrescu, Ovidiu-Virgil
Drăgănescu, Ioan Oltei, Dănuţ Saulea, Constantin Bucur şi Virgil Popescu.

După finalizarea analizei menţionate mai sus şi plecarea domnului deputat Ovidiu
Cameliu Petrescu, domnul preşedinte Răzvan Ionescu prezintă o informare în legătură cu
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unele activităţi ce vor avea loc în străinătate, în perioada martie-aprilie 2002 la care vor
participa şi membri ai comisiei, cât şi cu privire la primirea unor delegaţii străine.

Subiectul discuţiilor care urmează îl constituie audierea la comisie, în ziua de 20
februarie 2002, propusă de domnul Răzvan Ionescu, a comandantului UM 0962
Bucureşti, precum şi a locţiitorului acestuia, în legătură cu evenimentul petrect la
Constanţa privitor la furtul unor documente secrete pe care, în mod ilegal, un ofiţer dintr-
o unitate militară din subordine le-a dus la domiciliul său.

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat Răzvan Ionescu prezintă unele date
referitoare la proiectul de lege şi îi acordă cuvântul domnului general de brigadă Pavel
Abraham, pentru susţinerea acestuia.

Domnul Pavel Abraham prezintă scopul, obiectul şi unele prevederi mai
importante ale Acordului aflat în dezbatere şi propune adoptarea acestuia de către comisie
în forma prezentată.În continuare, răspunde la întrebările ce îi sunt adresate de membrii
comisiei.

Proiectul de lege este adoptat cu unanimitate de voturi pentru.
La punctul 2 al ordinii de zi, lucrările se desfăsoară în acelaşi mod ca la punctul1.
La punctul 3 al ordinii de zi, după prezentarea proiectului de lege de către domnul

general Pavel Abraham, domnul Răzvan Ionescu aduce în discuţie propunerea din avizul
Consiliului Legislativ de a extinde prevederile ordonanţei şi la celelalte structuri din
domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale,

Domnul deputat Octavian Mitu susţine că este foarte important pentru cadrele
Ministerului de Interne să beneficieze de asemenea prevederi, în perspectiva
demilitarizării acestui minister.

Domnul deputat Virgil Popescu arată că sugestia din avizul Consiliului Legislativ
se referă la un aspect esenţial al obiectului reglementării din ordonanţă şi propune
solicitarea, în acest sens, a punctului de vedere al Guvernului.

Domnul deputat Costică Canacheu face precizarea că Legea învăţământului
reglementează şi domeniul prevăzut în prezenta ordonanţă.

Domnul deputat Constantin Bucur arată că multe cadre militare de la Ministerul
de Interne şi de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale  şi-au prezentat demisia şi au
plecat la firme private, în diferite specialităţi. Fac de asemenea intervenţii domnii deputaţi
Ioan Oltei şi Costică Canacheu.

Domnul deputat Timotei Stuparu doreşte să fie discutate propunerile Consiliului
Legislativ de la punctele 4 şi 5 ale avizului.Au loc o serie de discuţii la care participă
domnii deputaţi Virgil Popescu, Timotei Stuparu, Răzvan Ionescu, Octavian Mitu, Ioan
Oltei şi domnul general Pavel Abraham.

Domnul deputat Timotei Stuparu face amendamentul potrivit căruia, de
prevederile ordonanţei în discuţie urmează să beneficieze toate cadrele militare şi nu
numai cele din Ministerul de Interne. Supus la vot, amendamentul, care este redat în aviz,
este admis de comisie, cu unanimitate de voturi pentru.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2002 privind
echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului de
Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a stagiului efectuat în funcţii
militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcţiilor civile a fost supus votului
final, fiind adoptat cu amendaentul admis al domnului deputat Timotei Stuparu.
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După ce invitaţii de la Ministerul de Interne au părăsit sala de şedinţe, membrii
comisiei au discutat o serie de probleme organizatorice privind activităţi de control
parlamentar.

Printre altele, domnul deputat Constantin Bucur aduce în dicuţie aspectul vilelor
de lux ale cadrelor din Ministerul de Interne.

Domnul deputat Virgil Popescu aduce la cunoştinţa membrilor comisiei faptul că
personalul care pregăteşte şedinţele este insuficient şi propune angajarea unei persoane
pentru zilele de desfăşurare a şedinţelor care, pentru timpul lucrat, urmează a fi
remunerată prin contribuţia domnilor deputaţi, cu o sumă de aproximativ 10 mii de lei
fiecare.

În ziua de 20 februarie 2002, la lucrările comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi, fiind
absent motivat 1, iar nemotivat, 3.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Răzvan Ionescu, preşedintele comisiei.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
orele 9.00-10.30
1.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.18/2002 privind funcţionarea sistemului naţional unic pentru apeluri de
urgenţă.

2.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi perioadelor de
odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale.

orele 10.30 - 16.00
3.Audierea, la sediul comisiei, a  comandantului Unităţii Militare 0962 Bucureşti,

precum şi a locţiitorului acestuia.
La dezbaterile prevăzute la punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi participă în calitate de

invitaţi:
- domnul Ion Smeianu, secretar de stat pentru comunicaţii; 
- domnul Marius Macovei, secretar general;
- doamna Mara Bonta, director al oficiului juridic şi
- doamna Laura Busuioc, director pentru relaţia cu Parlamentul, toţi din cadrul

Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor,
- domnul Cristian Drăghescu şi
- doamna Eugenia Popescu, ambii din Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei.
La primul  punct al  ordinii  de  zi,  domnul Răzvan Ionescu prezintă piesele din

dosarul proiectului şi situaţia însuşirii de către iniţiator a observaţiilor din avizul
Consiliului Legislativ.

Domnul Ion Smeianu arată principalele aspecte reglementate prin ordonanţa al
cărei conţinut se dezbate şi dezvoltă anumite prevederi legate de obiectul şi scopul
acesteia.

Sunt adresate întrebări invitaţilor de către domnii deputaţi Virgil Popescu, Radu
Stroe, Tiberiu Toro, Octavian Stănescu.

Domnul deputat Radu Stroe propune ca amendament completarea titlului
ordonanţei, astfel: “Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional
unic pentru apeluri de urgenţă.” Arată, de asemenea, în referire la art.2,  că nu vede de ce
operatorul sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă este niminalizat Serviciul de
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Telecomunicaţii Speciale şi nu ar fi mai bine dacă s-ar nominaliza Ministerul
Telecomunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiei.

Domnul secretar de stat Smeianu explică de ce a fost indicat acest serviciu, în
special posibilităţile tehnice de care dispune la nivelul întregului teritoriu naţional, în
privinţa Poliţiei, Pompierilor şi Ambulanţei.

Domnul deputat Valentin Vasilescu consideră că ordonanţa are reglementări
incomplete, că s-a ţinut seama doar de ceea ce este în prezent, nu şi de ceea ce va fi în
perspectivă. Întreabă dacă pentru viitor se are în vedere extinderea sistemului şi i se
răspunde de către domnul Ion Smeianu că în ordonanţă s-a dorit să fie redate doar
principiile, deocamdată.

Domnul deputat Virgil Popescu, împreună cu domnul deputat Octavian Stănescu
proun amendamente la articolele 1, 5, 7, 8, 11 şi 13.

La punctul 2 al ordinii de zi, ,  domnul Răzvan Ionescu prezintă piesele din
dosarul proiectului şi situaţia însuşirii de către iniţiator a observaţiilor din avizul
Consiliului Legislativ.Roagă pe invitaţi să prezinte proiectul de lege.

Domnul Cristian Drăghescu prezintă, pe scurt, ordonanţa care se discută şi
răspunde la întrebările adresate de domnii deputaţi Octavian Stănescu (care face şi
observaţia că ministerul de resort nu este reprezentat la dezbateri la nivel corespunzător
unei şedinţe de comisie parlamentară), Răzvan Ionescu şi Valentin Vasilescu.

Supusă la vot articol cu articol, ordonanţa în debatere este adoptată de comisie în
întregul ei, în forma prezentată.

La punctul 3 al ordinii de zi, are loc audierea domnului general de divizie Virgil
Ardeleanu, comandantul Unităţii Militare 0962, precum şi a locţiitorului acestuia, domnul
general de brigadă Constantin Dârnă, în legătură cu pierderea unor documente secrete de
către un ofiţer din subordine. Domnul deputat Răzvan Ionescu propune stabilirea
procedurii de audiere, respectiv ca aceasta să fie individuală, iar primul audiat să fie
domnul general de brigadă Constantin Dârnă.

În cadrul audierii adresează întrebări domnii deputaţi Tiberiu Toro, Costică
Canacheu, Răzvan Ionescu, Radu Stroe, Marcu Tudor, Gheorghe Ana, Octavian
Stănescu, Ioan Oltei, Octavian Mitu, Dănuţ Saulea, Constantin Bucur, Sorin Frunzăverde,
Valentin Vasilescu, Virgil Popescu, Timotei Stuparu şi Viorel Gheorghiu, în legătură cu
împrejurările în care s-a produs evenimentul şi au primit răspusuri detaliate din partea
celor audiaţi.

p.PREŞEDINTE, SECRETAR,

               Marcu TUDOR   Ristea PRIBOI

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