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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, 20 şi 21 martie 2002 

În ziua de 19 martie 2002, între orele 15.00 – 18.00, la  lucrări sunt prezenţi 20
deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat, 4.

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitaţi, domnul Sorin Encuţescu-
secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale, însoţit de domnii Ovidiu Dranga, col.
Mihai Buta şi mr.Jan Ilie, toţi din acelaşi minister.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Răzvan Ionescu, preşedintele comisiei şi
de domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu, vicepreşedinte.

Comisia adoptă cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea şi avizarea Scrisorii Preşedintelui României adresată  Parlamentului,

pentru aprobarea suplimentării  participării României în cadrul Forţei Internaţionale
pentru Asistenţă de Securitate la Operaţia "FINGAL" din Afganistan; întocmirea
raportului comun şi a proiectului de hotărâre, împreună cu Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională a Senatului.

2.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind participarea României la
finanţarea  realizării sistemului de comunicaţii şi informatică al Brigăzii din Sud-
Estul Europei (SEEBRIG).
La punctul 1 al ordinii de zi, la solicitarea domnului deputat Ovidiu-Virgil

Drăgănescu, domnul secretar de stat Sorin Encuţescu şi domnul Ovidiu Dranga
informează pe membrii comisiei cu privire la activităţile care urmează a fi realizate în
Afganistan, în cadrul Operaţiei “FINGAL” şi, răspund argumentat, la întrebările adresate
de către domnii deputaţi Bucur Constantin, Ana Gheorghe, Saulea Dănuţ şi Drăgănescu
Ovidiu-Virgil.Fiind supusă la vot, solicitarea Preşedintelui este adoptată cu 18 voturi
pentru, 2 voturi împotrivă şi nici o abţinere, în acest sens întocmindu-se raportul comun şi
proiectul de hotărâre.

La punctul 2 al ordinii de zi, la solicitarea domnului deputat Răzvan Ionescu, domnul
secretar de stat Sorin Encuţescu prezintă pe larg şi susţine cu argumente necesitatea
adoptării  de către Parlament a proiectului de Lege privind participarea României la
finanţarea  realizării sistemului de comunicaţii şi informatică al Brigăzii din Sud-Estul
Europei (SEEBRIG). În continuare, domnul secretar de stat Sorin Encuţescu şi
specialiştii care îl însoţesc, răspund la întrebările ce le sunt adresate de domnii deputaţi
Bucur Constantin, Drăgănescu Ovidiu-Virgil, Zăvoianu Dorel, Ionescu Răzvan, Stuparu
Timotei şi Popescu Virgil.



2

Cu 18 voturi pentru, nici un vot împotrivă şi 2 abţineri, membrii comisiei au
aprobat proiectul de lege în forma prezentată.

În ziua de 20 martie 2002, între orele 11.00 – 16.30, la  lucrări sunt prezenţi 22
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat, 3.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Răzvan Ionescu, preşedintele comisiei.
Comisia adoptă cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:

1.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind regimul juridic al vehiculelor
fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului
ori al unităţilor administrativ teritoriale.

2.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 39 / 2002  privind trecerea Spitalului Elias şi a Complexului Olăneşti din
subordinea şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei
Române 

3.Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 12 / 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetăţenilor proprii şi a altor
persoane, semnat la Bucureşti la 10 decembrie 2001 

4.Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 13 / 2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 102 /
2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România 

5.Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 167 / 2001 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 35 din
Legea cetăţeniei române nr. 21 / 1991, republicată 

6. Informare prezentată de domnul Ioan Mircea Paşcu, ministrul apărării
naţionale, în legătură cu stadiul pregătirilor armatei pentru integrarea în structurile
Alianţei Nord-Atlantice.

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterii, proiectul de Lege privind regimul
juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public
sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale, este avizat favorabil, cu
unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat, cu un amendament admis, prezentat în
aviz.

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterii,proiectul de lege este avizat
favorabil, în forma adoptată de Senat, cu 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi nici o
abţinere.

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterii în fond, proiectul de lege este
avizat favorabil, în forma adoptată de Senat, cu unanimitate de voturi.

La punctul 4 al ordinii de zi,dezbaterea în fond a proiectului de lege este amânată
în vederea participării la lucrările comisiei a reprezentantului Ministerului de Interne.

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterii în fond, proiectul de lege este
avizat favorabil, în forma adoptată de Senat, cu 21 voturi pentru, nici un vot împotrivă şi
o abţinere.

La punctul 6 al ordinii de zi, ordinii de zi, domnul deputat Ioan Mircea Paşcu,
ministrul apărării naţionale, a prezentat în faţa membrilor comisiei stadiul pregătirilor
armatei române în vederea integrării în structurile NATO şi a răspuns la întrebările
adresate de membrii comisiei.



3

În ziua de 21 martie 2002, între orele 9.00 – 13.30, la  lucrări sunt
prezenţi 18 deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat, 6.

Activitatea este condusă de domnul Răzvan Ionescu, preşedintele comisiei.
Comisia adoptă cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
- Desfăşurarea unor activităţi specifice controlului parlamentar asupra armatei, la
Statul Major al Forţelor Terestre, în comun cu membrii unei comisii militare de
control, condusă de inspectorul general al Ministerului Apărării Naţionale –
general locotenent dr.Nicolae Păştinică.
În urma prezentării stării forţelor terestre, de către  general de divizie dr. Eugen

Bădălan, discuţiile au fost purtate pe următoarele probleme: restructurarea,
redimensionarea, redislocarea, modernizarea sau înfiinţarea unor noi structuri ale forţelor
militare terestre, precum şi disponibilizările de personal. Acestea urmează a fi supuse
unor verificări detaliate în plan teritorial.

Alte subiecte de discuţie au fost programele de înzestrare finanţate în anul 2001şi
graficul modernizării tehnicii de luptă, amplasarea în teritoriu a forţelor active, a bazelor
de instrucţie, situaţia în zonele în care sunt amplasate comandamentele operaţionale,
gradul de operativitate a instituţiilor civile care trebuie să se reprofileze în caz de război.

Pe linia verificării aspectelor de logistică, atât membrii comisiei parlamentare, cât
şi membrii comisiei militare de control  au fost de acord cu ideea folosirii unui contract-
cadru de achiziţii, în scopul eliminării unor eventuale cazuri de corupţie la care ar putea fi
expuse cadrele militare. Acesta ar urma să fie utilizat în toate unităţile subordonate
Statului Major al Forţelor Terestre.  

La capitolul interoperabilitate, a fost prezentat şi discutat stadiul de implementare
a obiectivelor ce revin acestei categorii de forţe, fiind analizată şi situaţia asigurării
comunicaţiilor cu mijloace de informatică, radio şi radioreleu, situaţia participării la
exerciţii şi aplicaţii organizate de NATO şi situaţia misiunilor zonale.

Controlul în curs urmează a fi încheiat luni, 27 martie 2002.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

               Răzvan IONESCU   Ristea PRIBOI

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