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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare,ordine
publică şi siguranţă naţională

PROCES –VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de  5 şi 6 martie 2002 

În ziua de 5 martie 2002, între orele 15.00 – 18.00, la  lucrări sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absenţi motivat 2.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedinte al
comisiei.

Comisia adoptă cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind unele măsuri de
îmbunătăţire a asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească.
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea
Codului de procedură penală, a Legii nr.92/1992 pentru organizare
judecătorească, a Legii nr, 56/1993 a Curţii Supreme de Justiţie şi a Legii nr.
54/1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare.

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au analizat utilitatea şi
oportunitatea acestei iniţiative legislative, constatând următoarele:

Proiectul de lege cuprinde o serie de măsuri în sarcina Ministerului Sănătăţii şi
Familiei, cât şi a Ministerului de Interne, în condiţiile în care Inspectoratul General al
Corpului Pompierilor Militari şi Comandamentul Protecţiei Civile erau, potrivit legii, în
subordinea acestui din urmă minister.

După adoptarea proiectului de lege de către Senat au intervenit însă noi
reglementări, care fac inoperabile măsurile prevăzute în cuprinsul acestuia.

Astfel, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.291/2000 privind stabilirea de
măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unor ministere, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.706 din 29 decembrie 2000, Comandamentul Protecţiei
Civile şi Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari din cadrul Ministerului
de Interne se organizează ca Inspectorat General pentru Situaţii de Urgenţă, organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, demilitarizat, în subordinea Ministerului
Administraţiei Publice, având ca scop prevnirea şi înlăturarea efectelor dezastrelor. De
asemenea, în subordinea comună a autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene şi
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a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, se organizează servicii publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă, ca unităţi administrative.

Prin Hotărârea Guvernului nr.8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.15 din 10 ianuarie 2001, la pct.12 al art.4 alin. (1) sunt prevăzute
principalele atribuţii în domeniul serviciilor comunitare pentru situaţii de urgenţă
(incendii, inundaţii, cutremure etc.).

În Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă sunt prevăzute
reglementări prin care aceste servicii, organizate în subordinea consiliilor judeţene,
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor locale de la comune, oraşe,
municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti, asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice
de protecţie civilă şi stingere a incendiilor, potrivit competenţelor atribuite prin legile în
vigoare. La art.24 alin. (1) se menţionează că bunurile mobile şi imobile, proprietate
publică sau privată a statului, aflate în folosinţa Comandamentului Protecţiei Civile,
Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari şi structurilor subordonate
acestora se transmit din administrarea Ministerului de Interne în administrarea
Ministerului Administraţiei Publice – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
respectiv în administrarea serviciilor publice comunitare. Totodată, la art. 25 se
reglementează transferarea sau detaşarea, în interesul serviciului, a personalului încadrat
în marile unităţi, unităţile şi subunităţile de pompieri şi protecţie civilă în structurile
serviciilor publice comunitare profesioniste, Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă, instituţiilor şi unităţilor subordonate acestora.

Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul, cu nr.226/MRP din 19 ianuarie 2002, a
trimis Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, adresa Ministerului
Sănătăţii şi Familiei nr.DB 466/18. 01.2002 prin care îşi exprimă punctul de vedere
asupra proiectului de lege aflat în dezbatere. Ni se face cunoscut faptul că asistenţa
medicală de urgenţă este reglementată prin ordinele ministrului sănătăţii şi familiei
nr.923/1995, nr.508/1999 şi nr.595/2001, iar adoptarea proiectului de Lege privind unele
măsuri  de îmbunătăţire a asistenţei de urgenţă prespitalicească ar lăsa impresia unei
reglementări de nivel superior emisă în aplicarea a 3 reglementări de nivel inferior, fapt
ce ar contraveni prevederilor Legii nr.24/2000 privin normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative. În acest context, Ministerul Sănătăţii şi Familiei
propune fie elaborarea unei noi reglementări la nivel de ordin, fie elaborarea unui proiect
de lege care să cuprindă toate prevederile referitoare la asistenţa de urgenţă
prespitalicească integrată.

Au avut intervenţii domnii deputaţi, Ovidiu-Virgil Drăgănescu, Ioan Oltei, Dănuţ
Saulea, Constantin Bucur, Virgil Popescu, Costică Canacheu, Marcu Tudor, Dănuţ
Saulea, Valentin Vasilescu, Florea Voinea, Tiberiu Toro, Dorel Bahrin şi Metin Cerchez.

Cu unanimitate de voturi pentru, membrii comisiei au hotărât că, în prezent,
proiectul supus dezbaterii nu poate fi acceptat iar raportul întocmit urmează să propună
Plenului Camerei Deputaţilor respingerea, pentru motivele arătate mai sus.

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Marcu Tudor, în calitate de
preşedinte de şedinţă, propune membrilor comisiei şi se acceptă ca propunerea legislativă
să fie dezbătută în ziua următoare, datorită epuizării timpului stabilit prin program.

În ziua de 6 martie 2002, între orele 9.00 – 16.30, la lucrările comisiei sunt
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prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi motivat 2.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedinte al

comisiei.
Participă, în calitate de invitaţi:
- domnul Sorin Encuţescu, secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale;
- domnul locotenent Florentin Ilie şi
- domnul Alexe Mihai, consilieri juridici la acelaşi minister;
- domnul Mihnea Motoc, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
între România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite
ale Americii în România, semnat la Washington, la 30 octombrie 2001.
2.Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea
Codului de procedură penală, a Legii nr.92/1992 pentru organizare judecătorească,
a Legii nr, 56/1993 a Curţii Supreme de Justiţie şi a Legii nr. 54/1993 pentru
organizarea instanţelor şi parchetelor militare.
La primul  punct al  ordinii  de  zi,  domnul Marcu Tudor prezintă piesele din

dosarul proiectului, situaţia însuşirii de către iniţiator a observaţiilor din avizul
Consiliului Legislativ şi avizele favorabile primite de la comisiile sesizate în acest scop. 

Consultă membrii comisiei sub aspectul modalităţii de abordare a dezbaterilor,
aspect la care domnul deputat Radu Stroe arată că nu are sens discutarea pe articole,
întrucât comisia va trebui să admită ori să respingă proiectul de lege. 

Domnul deputat Ristea Priboi arată că avizul de fond al comisiei este asupra legii
şi nu asupra acordului şi pune în vedere membrilor comisiei că se află în procedură de
urgenţă, reamintind circumstanţele în care a fost semnat acordul.Domnul deputat Virgil
Popescu propune limitarea luărilor de cuvânt la 2-3 minute.

Domnul deputat Marcu Tudor supune la vot propunerile făcute şi precizează că,
dacă cineva are de comentat aspecte importante din proiect, poate depăşi timpul stabilit.

Domnul Mihnea Motoc prezintă conţinutul acordului şi face comentarii la unele
articole care sunt în diferenţă faţă de Acordul PfP SOFA. Arată că acest acord special a
fost solicitat de Statele Unite ale Americii pentru o mai bună protejare a membrilor forţei,
a componentei civile şi a membrilor de familie. Face precizarea că prezenţa forţelor
americane în România aduce, pe lângă alte avantaje, şi unele de natură economică, prin
contractări cu firme româneşti, angajarea forţei de muncă locale etc.

Domnul Sorin Encuţescu, în cuvântul său, relatează aspecte pozitive din aplicarea
reciprocă a Acordului PfP-SOFA, arătând că, personal, a beneficiat de prevederile sale
privind intrarea-ieşirea din teritoriul statului primitor, fără a mai fi nevoie de formalităţi
de frontieră. Arată de asemenea că acest acord reglementează comportamentul militarilor
americani, fără a afecta suveranitatea României.Adaugă amănuntul că în săptămâna care
urmează, reprezentanţi militari ai SUA vor veni în România pentru a-şi forma o imagine
asupra facilităţilor care vor fi puse, contra cost,  la dispoziţia forţelor americane.

Domnul Marcu Tudor propune trecerea la discuţii, iar primul vorbitor este domnul
deputat Cornel Boiangiu, care arată că este bucuros de faptul că se continuă linia
integrării şi că acest acord este încă un pas înainte, în contextul a ceea ce se va întâmpla
la Praga, şi este de acord cu aprobarea imediată a proiectului de lege.

Domnul Radu Stroe declară că PNL este satisfăcut de acest acord şi îl susţine.
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Domnul deputat Ristea Priboi concluzionează că expunerea de motive a
proiectului de lege, precum şi explicaţiile prezentate de cei doi secretari de stat sunt
suficiente pentru a convinge de utilitatea acestui acord.

Domnul deputat Valentin Vasilescu face referire la articolul VIII al acordului şi
sugerează să fie preluat din acesta tot ce este pozitiv pentru protejarea militarilor români
aflaţi pe teritoriile unor state gazdă. Arată, în continuare, că România trebuie să aibă în
vedere şi relaţiile militare cu Rusia, a cărei poziţie se va putea schimba în evoluţia
viitoare a evenimentelor.Face de asemenea precizarea că acestei comisii nu i s-a adus la
cunoştinţă rezultatul Comisiei de evaluare NATO, aspect la care domnul deputat Ristea
Priboi îi răspunde că urmează să primească informarea, pe cale oficială.

Domnul deputat Florea Voinea arată că disciplinarea forţei într-un cadru juridic
de felul acordului în dezbatere, trebuie să fie urmată ca exemplu şi pentru militarii
români.

Domnul deputat Marcu Tudor consideră că sunt prea multe facilităţi care se oferă
forţei americane, prea multe scutiri, re-exporturi şi, dacă România nu va intra în NATO,
va propune denunţarea acestui acord.

Domnul deputat Dorel Bahrin îl întreabă pe domnul Mihnea Motoc dacă acest
acord are, în plus faţă de PfP-SOFA, prevederi umilitoare la adresa României şi i se
răspunde că delegaţii români au negociat cu demnitate şi chiar cu severitate acordul în
cauză.

Domnul Sorin Encuţescu face precizarea că re-exportul prevăzut în acord se
referă la bunurilor proprii importate de personalul statului trimiţător.

Domnul deputat Ristea Priboi propune sistarea  discuţiilor dar, la vot, domnul
deputat Costică Canacheu este împotrivă, întrucât mai are ceva de adăugat. Astfel, este de
părere că nu a existat o marjă largă de negociere în speţă şi există un grad apreciabil de
expunere a României în executarea acordului.Crede că ar fi oportun ca acordul să fie adus
la cunoştinţa autorităţilor administrative româneşti pentru a fi prelucrat.

Supus la vot, proiectul de lege este aprobat cu 23 de voturi pentru şi un vot
împotrivă.

La punctul 2 al ordinii de zi, ,  domnul Marcu Tudor prezintă piesele din dosarul
propunerii legislative, situaţia însuşirii de către iniţiatori a observaţiilor din avizul
Consiliului Legislativ şi punctul de vedere nefavorabil al Guvernului României,
propunând respingerea acestei iniţiative.

Supusă la vot propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului
de procedură penală, a Legii nr.92/1992 pentru organizare judecătorească, a Legii nr,
56/1993 a Curţii Supreme de Justiţie şi a Legii nr. 54/1993 pentru organizarea instanţelor
şi parchetelor militare este respinsă cu 21 de voturi pentru respingere, două voturi
împotriva respingerii şi o abţinere.

În explicarea votului său, domnul deputat Radu Stroe susţine că în situaţia
punctului de vedere negativ al Guvernului, comisia nu trebuie să facă o regulă în a
respinge iniţiativele dezbătute şi nesusţinute de Guvern.

Tot în explicarea votului, domnul deputat Costică Canacheu arată că nu este
relevant amănutul că propunerea în cauză a fost iniţiată şi lucrată la Ministerul Justiţiei
întrucât, chiar şi în această situaţie, ea nu aparţine acestui minister.

Domnul deputat Timotei Stuparu, arată că obiectul acestei propuneri legislative
este depăşit întrucât există iniţiative care au un stadiu avansat în cadrul procedurilor
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legislative la cele două camere ale Parlamentului şi care includ mare parte din textele
supuse dezbaterii comisiei.

În afara ordinii de zi, domnul deputat Valentin Vasilescu face o informare
membrilor comisiei despre o activitate peste hotare (R.F. Iugoslavia) la care a participat
recent, şi prezintă unele aspecte pe care le doreşte a fi reţinute în scopul evitării unor
situaţii prin care s-ar umbri imaginea României , în ideea în care reprezentanţii unor state
occidentale interpretează orice gest sau luare de poziţie, fiind foarte receptivi la aspectele
negative.

p.PREŞEDINTE, SECRETAR,

               Marcu TUDOR   Ristea PRIBOI

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