
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 

 
Comisia pentru aparare, ordine                                                      Bucuresti, 19.09.2003 
publica si siguranta nationala 
 
 
 
 
 

 
P R O C E S – V E R B A L 

al sedintelor comisiei din zilele de 16 si 17 septembrie 2003  
 

 
 

 Marti, 16 septembrie 2003, între orele 14.00 – 19.00, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 22  deputati, un deputat fiind absent motivat. 

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Razvan Ionescu, presedintele 
comisiei. 

 
Comisia a hotarât cu unanimitate de voturi, urmatoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 
nr.87/2003 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2003; 

 
2. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea platii taxei pe 
valoarea adaugata la organele vamale pentru echipamente din import destinate 
înzestrarii Ministerului de Interne; 

 
3. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr. 46/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale "Imprimeria Nationala"- S.A.; 

 
4. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de 
urgenta. 
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La sedinta participa, în calitate de invitati: 
- domnul Cristian Baci, reprezentant al Ministerului Justitiei ; 
- domnul Ionel Gheorghe, reprezentantul Guvernului; 
- domnii lt.col. Florin Maciu si Marian Susu, reprezentanti ai Ministerului 

Apararii Nationale. 
- domnul Valentin Vagaon, director financiar în cadrul Imprimeriei Nationale; 
- doamna comisar Badescu, consilier juridic în Ministerul Administratiei si 

Internelor. 
 

  În deschiderea sedintei, presedintele comisiei supune atentiei domnilor deputati, 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.87/2003 privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2003. În urma dezbaterilor asupra necesitatii alocarii 
de resurse bugetare suplimentare pentru unele institutii de stat aflate sub controlul 
parlamentar al comisiei, proiectul de Lege primeste un aviz favorabil. Membrii comisiei 
hotarasc sa formuleze o interpelare scrisa catre Ministerului Apararii Nationale, 
Serviciului Român de Informatii, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, Serviciul 
de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, prin care se solicita 
justificarea cheltuirii sumelor de bani alocate din bugetul de stat, precum si necesitatea 
suplimentarii acestor fonduri. 
 În continuarea sedintei, membrii comisiei dezbat împreuna cu reprezentantul 
Ministerului Administratiei si Internelor, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei 
Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata la organele 
vamale pentru echipamente din import destinate înzestrarii acestui minister. Comisia 
hotaraste amânarea votului final asupra acestui proiect, pâna la primirea unor lamuriri 
suplimentare din partea reprezentantilor ministerului, referitoare la tipul de echipamente 
achizitionate. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei dezbat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea si completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei 
Nationale "Imprimeria Nationala"- S.A.. Domnul Valentin Vagaon, director financiar al 
Imprimeriei Nationale, ofera domnilor deputati lamuriri privind costurile implementarii 
noul sistem informatizat de colectare a impozitelor, e-tax. În asteptarea unui punct de 
vedere din partea Ministerului Finantelor, cealalta parte implicata în derularea acestui 
proiect, membrii comisiei hotarasc amânarea votului pentru sedinta urmatoare.  

La finalul sedintei, membrii comisiei reiau dezbaterile asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de 
asediu si regimul starii de urgenta. Împreuna cu reprezentantii Guvernului si ai 
Ministerului Apararii Nationale se poarta discutii de fond asupra articolelor introductive 
ale ordonantei, articole în care sunt definite starea de asediu si starea de urgenta. 
Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei. 

Datorita orei înaintate, presedintele comisiei hotaraste suspendarea sedintei si 
reluarea dezbaterilor în ziua urmatoare.  
 
  
 Miercuri, 17 septembrie 2003, între orele 9.30 – 16.30, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 23 deputati, un deputat fiind absent motivat. 
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Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Razvan Ionescu, presedintele 

comisiei. 
 
Comisia a hotarât cu unanimitate de voturi, urmatoarea ordine de zi: 
 

1. Audierea domnului chestor principal de politie Florin SANDU, inspector general al 
Inspectoratului General al Politiei Române; 

 
2. Audierea domnului general de corp de armata Tudor CEARAPIN, comandantul 

Jandarmeriei Române;  
 
3. Audierea unui reprezentant  al Departamentului Juridic din Ministerul Administratiei 

si Internelor. 
 
4. Audierea unui reprezentant al Directiei Informatizate a Persoanei din Ministerul 

Administratiei si Internelor. 
 
5. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

privind constituirea Consiliului de Planificare a Urgentelor Civil-Militare pentru Sud-
Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001; 

 
6. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul 
militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003; 

 
7. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de 
urgenta. 

 
La lucrarile comisiei  participa, în calitate de invitati: 
- domnul comisar sef  Mihai Tatut, director-adjunct al Directiei Juridice din 

Ministerul Administratiei si Internelor;  
- domnul Ionel Gheorghe, reprezentantul Guvernului; 
- domnii lt.col. Florin Maciu si Marian Susu, reprezentanti ai Ministerului 

Apararii Nationale; 
- domnul Matei Gheorghe, director deneral al Directiei Juridice din Ministerul 

finantelor. 
 

Lucrarile comisiei încep cu audierea reprezentantilor Ministerului Administratiei 
si Internelor, care raspund întrebarilor domnilor deputati.  Domnul chestor principal Florin 
Sandu prezinta anumite aspecte legate de activitatea Politiei Române si de modul în care 
aceasta coopereaza cu Jandarmeria Româna si cu structurile angrenate în cercetarea 
penala din Ministerul Public. Domnia sa sublineaza faptul ca actele normative care 
fundamenteaza activitatea Politiei, si anume Legea privind organizarea si functionarea 
Politiei Române si Statutul Politistului, nu fac o delimitare clara între atributiile 
organismelor care asigura ordinea publica.  Pentru eficientizarea sistemului ar trebui ca 
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misiunile de mentinere a ordinii publice sa fie asigurate de politie, în stare de normalitate, 
si de Politie împreuna cu Jandarmeria, în stare de exceptie.  

Domnul Florin Sandu precizeaza, totodata, ca transformarea Politiei Judiciare în 
structura a Ministerului Public, asa cum se prevede în proiectul de lege privind 
organizarea judiciara, ar fi o schimbare incompatibila cu atributiile actuale ale Politiei 
Judiciare. Structura organizatorica si competentele celor doua institutii sunt în prezent 
perfect compatibile, iar conlucrarea între procuror si organele de politie se realizeaza în 
conditii optime, fara a fi necesara crearea de structuri paralele. 

Domnul general Tudor Cearapin sublineaza  importanta diferentierii clare între 
atributiile Politiei si Jandarmeriei, si s-a referit la cooperarea eficienta între cele doua 
institutii în domeniul asigurarii si respectarii ordinii publice. În acest sens, la initiativa 
ministrului de interne, a fost elaborat un plan de încredintare catre Jandarmerie a 
atributiilor de paza si mentinere a ordinii publice în parcuri si scoli, plan care prevede si 
înfiintarea unor noi sectii si posturi de jandarmi, în scopul degrevarii Politiei de anumite 
atributii. 
 La finalul discutiilor, domnul general Tudor Cearapin face câteva precizari asupra 
stadiului anchetei de la Baia Mare, asigurându- i pe domnii deputati de eforturile depuse 
pentru solutionarea rapida a cazului. 
 Dupa o scurta pauza, membrii comisiei continua audierile cu doamna general 
Tibacu Nicola, reprezentant al Ministerului Justitiei si domnul comisar Rus, director 
adjunct al Directiei Pasapoarte.  
 Presedintele de sedinta, domnul deputat Ovidiu-Virgil Draganescu adreseaza 
invitatilor o serie de întrebari legate de modul în care se acorda cetatenia româna,  
statistica cetatenilor straini, în functie de etnie, care au obtinut cetatenie româna,  precum 
si  de posibilele acte de coruptie constatate în functionarea acestui serviciu. La finalul 
discut ilor, membrii comisiei hotarasc sa efectueze o vizita de lucru la comisia pentru 
cetatenie, pentru a constata în mod direct aspectele relatate în prezenta audiere. 
 Începând cu ora 14.00, sunt reluate lucrarile sedintei, presedintele comisiei 
supunând spre dezbatere si avizare proiectele de lege ramase pe ordinea de zi. 
 În prezenta reprezentantului Ministerului Finantelor sunt reluate dezbaterile 
asupra proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2003 pentru 
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind 
înfiintarea Companiei Nationale "Imprimeria Nationala"- S.A.. Datorita faptului ca nici 
acesta nu a putut oferi lamuririle necesare asupra prevederilor respectivei ordonante, 
membrii comisiei hotarasc respingerea proiectului de lege. 

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României si 
Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar este dezbatut 
împreuna cu reprezentantul Ministerului Apararii Nationale. Domnul locotenent Florentin 
Ilie prezinta proiectul de lege care urmareste extinderea cooperarii româno-maghiare în 
domeniul militar instituind noi prevederi referitoare la domeniile si formele de cooperare, 
organizarea de vizite, instituirea Comisiei militare mixte, obligatiile partilor cu privire la 
organizarea si desfasurarea exercitiilor comune, transportul si statutul fortelor 
participante, finantarea cooperarii si protectia informatiilor. În urma discutiilor pe 
marginea acestui proiect, acesta este avizat favorabil cu unanimitate de voturi pentru. 

Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind 
constituirea Consiliului de Planificare a Urgentelor Civil-Militare pentru Sud-Estul 
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Europei sunt amânate în lipsa prezentei la lucrarile comisiei a unui reprezentant al 
Ministerului Administratiei si Internelor. 

În continuarea sedintei, membrii comisiei finalizeaza dezbaterile asupra 
capitolului I al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de 
asediu si regimul starii de urgenta si încep dezbaterile asupra capitolului II din ordonanta, 
intitulat "Procedura instituirii starii de asediu sau a starii de urgenta". Votul final asupra 
acestor articole urmeaza a fi dat într-o sedinta viitoare. Amendamentele admise sau 
respinse voi fi redate în raportul comisiei. 

 
 
 
 
 

 
 

VICEPRESEDINTE, 
        Marcu TUDOR 
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