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Comisia pentru apărare, ordine                                                            Bucureşti,13.03.2003 
publică şi siguranţă naţională 
 
 
 

P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din zilele de 11,12 şi 13 martie 2003  

 
 
Marţi, 11 martie 2003, între orele 14.00 – 19.00, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 22 de 

deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele 

comisiei. 
Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.30/2003 pentru modificarea art.36 din Legea nr.105/1996 privind evidenţa populaţiei şi 
cartea de identitate; 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
20/2003 privind acordarea dreptului de a procura , deţine şi folosi sigilii cu steme 
României şi timbru sec, instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, care fac 
parte din sistemul naţional de învăţământ; 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului 
adiţional semnat la Kiev la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare între Guvernele 
statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind combaterea 
criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra, la 2 octombrie 1998; 

4. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea participării 
Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociaţia Forţelor de Poliţie  şi 
Jandarmeriei Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar; 

5. Dezbaterea şi avizarea în fond, a Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri; 

6. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege privind pregătirea economiei 
naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 

7. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Convenţiei complementare dintre Ministerul de 
Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind 
continuarea finanţării lucrărilor de reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material 
didactic a localului Şcolii de Aplicaţii a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 9 
iunie 2002. 

 
 
La lucrările şedinţei participă în calitate de invitat:  
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- Domnul inspector Giulescu Cătălin, consilier juridic în cadrul Ministerului de Interne 
Lucrările şedinţei încep cu examinarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.30/2003 prin care se propune  modificarea art.36 din Legea nr.105/1996 
privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate, în sensul reglementării modului în care sunt 
suportate cheltuielile ocazionate de schimbarea cărţilor de identitate în cazul în care se 
modifică denumirea localităţilor sau a străzilor. De asemenea, proiectul de lege prevede 
introducerea gratuităţii în eliberarea actului de identitate pentru anumite categorii de 
persoane. 

Membrii comisiei dezbat în fond proiectul de lege, unuii deputaţi făcând amendamente de 
modificarea a textului de lege în forma în care a fost adoptat de Senat. Amendamentele 
admise sau respinse vor fi redate în avizul comisiei. 

 În urma discuţiilor purtate, cu unanimitate de voturi pentru, proiectul de lege este avizat 
favorabil de către comisie.  

În continuarea şedinţei, membrii comisiei dezbat proiectul de Lege privind aprobarea 
participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociaţia Forţelor de 
Poliţie  şi Jandarmeriei Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar, proiect aflat la punctul 4 
al ordinii de zi. Domnul deputat Răzvan Ionescu prezintă obiectivul proiectului de lege 
precum şi expunerea de motive, după care deputaţii dezbat pe larg, împreună cu invitatul,  o 
serie de aspecte privind participarea Jandarmeriei Române la acţiunile FIEP (Asociaţia 
Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar), la care a avut 
până în 
prezent statut de observator. 

La finalul dezbaterilor, membrii comisiei trec la votarea proiectului de Lege, care este 
avizat favorabil, cu 21 de voturi pentru şi o abţinere. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei dezbat propunerea legislativă iniţiată 
de către domnul deputat Dorel Bahrin  pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 
privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. În urma analizării avizului 
Consiliului Legislativ şi a punctului de vedere al Guvernului, care nu susţine această iniţiativă 
legislativă, membrii comisiei hotărăsc cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei 
respingerea acestei propuneri. 

Discuţiile prelungindu-se peste ora alocată lucrărilor şedinţei, membrii comisiei  
hotărăsc amânarea discutării celorlalte puncte de pe ordinea de zi, pentru şedinţa următoare. 

Miercuri, 12 martie 2003, între orele 9.30-16.30, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 23 
de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 

Lucrările sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele comisiei.  
Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi, următoarea  ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
20/2003 privind acordarea dreptului de a procura , deţine şi folosi sigilii cu steme 
României şi timbru sec, instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, care fac 
parte din sistemul naţional de învăţământ; 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului 
adiţional semnat la Kiev la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare între Guvernele 
statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind combaterea 
criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra, la 2 octombrie 1998; 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege privind pregătirea economiei 
naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 

4. Continuarea dezbaterii asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Convenţiei complementare dintre Ministerul de 
Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind 
continuarea finanţării lucrărilor de reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material 
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didactic a localului Şcolii de Aplicaţii a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 9 
iunie 2002. 
 
La lucrările şedinţei  participă în calitate de invitaţi: 
- domnul general Petru Pană, şeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale  
- domnul colonel Ioan Jinga, director al Oficiului Central de Stat pentru Probleme 

Speciale 
- domnul locotenent Ciprian Caralicea, consilier juridic, în cadrul O.C.S.P.S. 
- domnul maior Ion Ilie, reprezentant al MApN, Departamentul privind relaţia cu 

Parlamentul şi armonizare legislativă 
- doamna Vasilica Cristina Icociu, director în Ministerul Educaţiei şi Culturii. 

În deschiderea şedinţei, preşedintele comisiei prezintă proiectul de lege aflat la 
punctul 1 al ordinii de zi, referitor la acordarea dreptului de a procura , deţine şi folosi sigilii 
cu steme României şi timbru sec, instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, 
după care deputaţii avizează favorabil acest proiect cu unanimitare de voturi pentru. 

În urma discuţiilor pe marginea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului 
adiţional semnat la Kiev la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare între Guvernele statelor 
participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind combaterea criminalităţii, 
membrii comisiei decid, cu  unanimitate de voturi pentru, avizarea favorabilă a proiectului de 
Lege, fără amendamemte.  

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei dezbat proiectul de Lege privind 
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, proiect a cărui adoptare se 
impunea pe fondul devenirii inoperabile a unor prevederi esenţiale din vechea Lege 
nr.73/1995. Membrii comisiei dezbat pe larg fiecare articol al proiectului propus spre avizare, 
unii deputaţii făcând anumite amendamente, care sunt însuşite de către comisie. 

La dezbateri participă şi reprezentanţii Oficiului Central de Stat pentru Probleme 
Speciale, care răspund întrebărilor referitoare la cadrul juridic creat prin noua lege , precum şi 
la modul în care vor fi alocate resursele bugetare şi responsabilităţile ce revin autorităţilor 
publice şi agenţilor economici în realizarea cerinţelor urgente de susţinere a efortului de 
apărare. 

Domnii deputaţi Timotei Stuparu şi Ioan Oltei fac o serie de amendamente textului de 
lege, în vederea simplificării şi clarificării unor prevederi, şi al fundamentării lor juridice în 
concordanţă cu prevederile constituţionale. 

La finalul dezbaterilor, preşedintele comisiei  supune la vot proiectul de lege, care este 
avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

Datorită prelungirii dezbaterilor peste ora alocată lucrărilor comisiei, membrii 
comisiei hotărăsc amânarea celorlalte puncte de pe ordinea de zi, pentru o şedinţă ulterioară. 

 
Joi, 13 martie 2003, între orele 9.30-12.30  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 19 

deputaţi, 7 deputaţi fiind absenţi, dintre care unul motivat. 
La propunerea preşedintelui, membrii comisiei hotărăsc să consacre ziua de 13 martie 

studiului individual al proiectului de Lege privind siguranţa naţională a României, proiect ce a 
fost trimis spre dezbatere şi avizare comisiei, şi care este considerat o prioritate legislativă.  

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Răzvan IONESCU 
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