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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare,ordine
publică şi siguranţă  naţională

       Bucureşti, 22.01.2002
       Nr.32/17

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 21 ianuarie 2002

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 ianuarie 2002, între orele 14.00-17.30,
având următoarea ordine de zi:

1.Informarea, la solicitarea comisiei, de către reprezentanţi ai
Ministerului Apărării Naţionale, în legătură cu relatările din mass-media în
referire la primul “raport” apărut sub pseudonimul “Armagedon”, atât sub
aspectul realităţii situaţiilor redate, cât şi al identităţii autorilor “raportului”.

2.Analiza oportunităţii participării Comisiei pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională la activitatea de control pe care o va desfăşura
Ministerul Apărării Naţionale la unităţile din subordine, prin constituirea
unor comisii mixte care să includă şi membri ai comisiei noastre, măsură ce
este agreată de către ministrul apărării naţionale.

La punctul 1 al ordinii de zi, după informarea prezentată de domnul
general Mircea Mureşan, locţiitor al şefului Statului Major General şi după
răspunsurile date de acesta şi ceilalţi invitaţi la întrebările ce le-au fost
adresate, în urma dezbaterilor, membrii comisiei, în unanimitate, au remarcat
că s-a acordat o importanţă exagerată acestui material defăimător la adresa
Armatei României, aflată într-un intens proces de restructurare apreciat
pozitiv de înalte oficialităţi politice şi militare ale unor state membre NATO.
Aspectele negative semnalate nu au caracter de generalitate în armată, ele
constituind cazuri izolate care fac obiectul preocupărilor constante de a fi
înlăturate. Totodată, au hotărât ca, pe viitor, să nu mai ia în considerare
materialele anonime apărute în mass-media.

La punctul 2 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi pentru, membrii
comisiei au hotărât participarea la activitatea de control pe care Ministerul
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Apărării Naţionale o va desfăşura la unităţile din subordine, prin constituirea
unor comisii mixte care să includă şi membri ai Comisiei pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională.

Din numărul total al membrilor Comisiei (25), au absentat 11 deputaţi,
după cum urmează: Paşcu Ioan Mircea, Ristea Priboi, Ana Gheorghe,
Gheorghiu Viorel şi Zăvoianu Dorel, toţi din Grupul Parlamentar al P.S.D.
(Social – Democrat şi Umanist), Canacheu Costică şi Sandu Alecu, din
Grupul Parlamentar al PD, Drăgănescu Ovidiu-Virgil, Boiangiu Cornel şi
Stroe Radu, toţi din Grupul Parlamentar al PNL şi TorÓ Tiberiu, din Grupul
Parlamentar al UDMR.

 În afara ordinii de zi, domnul Răzvan Ionescu a informat membrii
comisiei în legătură cu activităţile care vor avea loc în perioada imediat
următoare, la care comisia urmează a fi reprezentată. L-a nominalizat pe
domnul deputat Valentin Vasilescu ca propus a participa la activitatea ce va
avea loc la Belgrad, în perioada 14 – 17 februarie 2002. De asemenea, a adus
la cunoştinţa membrilor comisiei că a primit de la Ministerul Afacerilor
Externe, Planul anual de pregătire a aderării României la NATO, ciclul III,
2001-2002, care poate fi studiat de către membrii comisiei.
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