
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTATILOR 

 
Comisia pentru aparare, ordine                                                      Bucuresti, 02.10.2003 
publica si siguranta nationala 
 
 
 
 
 

 
P R O C E S – V E R B A L 

al sedintelor comisiei din zilele de 30 septembrie, 1 si 2 octombrie 2003  
 

 
 

 Marti, 30 septembrie 2003, între orele 14.00 – 19.00, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 20 deputati, doi deputati fiind absenti 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 avizara, în procedura de urgenta, a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de catre 
România a Amendamentelor la Anexa Conventiei internationale pentru ocrotirea 
vietii omenesti pe mare, 1974, amendata si a Codului international pentru securitatea 
navelor si facilitatilor portuare, adoptate la Conferinta Organizatiei Maritime 
Internationa le la Londra, în perioada 9 - 13 decembrie 2002; 

 
2. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind modificarea si completarea 

art.121 din Codul Penal; 
 
3. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 61/1991 

pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a 
ordinii si linistii publice.  

 
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 invitat: 
- domnul chestor Mircea Alexandru, secretar de stat pentru Relatia cu 

Parlamentul din Ministerul Administratiei si Internelor. 
 

  În deschiderea sedintei, membrii comisiei dezbat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de catre 
România a Amendamentelor la Anexa Conventiei internationale pentru ocrotirea vietii 
omenesti pe mare, 1974, amendata si a Codului international pentru securitatea navelor si 
facilitatilor portuare. 

Domnul secretar de stat Mircea Alexandru motiveaza necesitatea acceptarii 
acestor documente, aratând ca Guvernului României îi revine sarcina ca pâna la 1 iulie 
2004, sa adopte cadrul legislativ necesar implementarii masurilor obligatorii destinate sa 
conduca la cresterea nivelului de securitate pentru nave si facilitati portuare. La finalul 
dezbaterilor, membrii comisiei avizeaza favorabil acest proiect de lege cu unanimitate de 
voturi pentru. 
 În continuarea sedintei, membrii comisiei dezbat împreuna cu reprezentantul 
Ministerului Administratiei si Internelor, propunerea legislativa pentru completarea Legii 
nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, 
a ordinii si linistii publice. În urma dezbaterilor, comisia hotaraste avizarea favorabila a 
proiectului de lege, cu unanimitate de voturi pentru. 
 La dezbaterea propunerii legislative privind modificarea si completarea art.121 
din Codul Penal participa si initiatorii, care aduc argumente în favoarea initiativei lor si a 
modului în care ar trebui completat cadrul legii penale. Membrii comisiei hotarasc 
avizarea negativa a acestei propuneri. Domnul deputat Marcu Tudor formuleaza un 
amendament pe care îl va sustine în Plenul Camerei. 

Datorita orei înaintate, presedintele hotaraste suspendarea lucrarilor comisiei si 
continuarea dezbaterilor asupra Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind 
regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, în sedinta viitoare. 

În finalul sedintei, presedintele supune atentiei domnilor deputati, invitatia de 
participare a unui membru al comisiei la o conferinta internationala ce se va desfasura în 
Malaga, Spania, în perioada 30- 31 octombrie 2003. Comisia urmeaza sa desemneze un 
reprezentant din rîndul membrilor sai.  

 
 Miercuri, 1 octombrie 2003, între orele 9.30 – 16.30, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 17 deputati, doi deputati fiind absenti motivat. 

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

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

1. Analiza Documentarului privind activitatea ORNISS; 
 
2. Dezbaterea si avizarea, în fond, a proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonantei 

Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul Administratiei 
si Internelor din România si Ministerul Afacerilor externe din Republica Franceza 
priviind conditiile de functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru 
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Ofiteri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnata la Bucuresti la 11 iulie 
2003 si a  Conventiei de finantare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din 
România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind participarea 
partii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la cursul international al Scolii 
de Aplicatie pentru Ofiteri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnata la 
Bucuresti la 11 iulie 2003; 

 
3. Dezbaterea si avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea  Ordonantei 

Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de 
întelegere privind controlul drogurilor si aplicarii legii, semnata la data de 3 iulie 
2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la 
Bucuresti la 5 august 2003; 

 
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. 

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

Ministerul Administratiei si Internelor; 
- domnul inspector Marcel Lupascu, reprezentant al Ministerul Administratiei 

si Internelor; 
- domnul lt.col. Marian Susu, reprezentant al Ministerului Apararii Nationale  
 
Lucrarile comisiei încep cu dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonantei Guvernului nr. 64/2003. Domnul comisar Tatut prezinta proiectul de lege, 
precizând ca, prin ratificarea Conventiei dintre Ministerul Administratiei si Internelor din 
România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind conditiile de 
functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri "Mihai Viteazul" 
si a Conventiei de finantare, se urmareste continuarea colaborarii bilaterale în domeniul 
pregatirii cadrelor de jandarmi. 

În urma acestor precizari, presedintele supune la vot proiectul de lege, proiect ce 
este avizat favorabil cu unanimitate de voturi pentru. 

La urmatorul punct al ordinii de zi, comisia dezbate proiectul de Lege pentru 
aprobarea  Ordonantei Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului aditional la 
Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicarii legii, semnata la data de 3 
iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii. Domnul 
presedinte prezinta proiectul si expunerea de motive, retinând urmatoarele aspecte: 
Ordonanta Guvernului nr. 56/2003 prevede modificarea Scrisorii de Întelegere între 
Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii , semnata la 3 iulie 2001, 
prin alocarea de catre Guvernul SUA a sumei de 975.000 $ destinata finantarii a trei 
proiecte referitoare la: asistenta acordata Guvernului României cu sprijinul unui consilier 
juridic rezident pentru reforma sistemului judiciar si combaterea coruptiei la nivel oficial; 
asistenta acordata IGP în vederea dezvoltarii capacitatii de investigare a criminalitatii 
cibernetice; asistenta acordata IGP în vederea dezvoltarii capacitatii operatiunilor 
antidrog sub acoperire. În urma dezbaterilor asupra acestor probleme membrii comisiei 
hotarasc, cu unanimitate de voturi pentru, avizarea favorabila a prezentului proiect. 



 4 

Ca urmare a primirii notei solicitate Ministerului Administratiei si Internelor,  
comisia reia dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru aprobarea OUG nr. 47/2003 
pentru suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru 
echipamente din import destinate înzestrarii Ministerului de Interne. Reprezentantii 
acestui minister au prezentat detalii privind achizitiile finantate din credite externe pentru 
structurile operative ale Ministerului Administratiei si Internelor: Politie, Politie de 
Frontiera, Directia pentru Informatii si Protectie Interna, Jandarmerie.  

În urma discutarii si analizarii datelor prezentate, a reiesit ca procesul de achizitii 
care a început în anul 2000, s-a derulat în conformitate atât cu necesitatile operative ale 
structurilor MAI dar si cu prevederile legale în vigoare, normele juridice si tehnice fiind 
respectate integral. Scopul acestor achizitii este dotarea structurilor mentionate cu 
aparatura si mijloace tehnice necesare prevenirii si combaterii criminalitatii, a riscurilor si 
vulnerabilitatilor gestionate de MAI. Produsele achizitionate sunt  mijloace de transport, 
aparatura, tehnica IT.  

Într-o întâlnire viitoare membrilor Comisiei le vor fi prezentate la fata locului 
tipul de echipamente achizitionate, caracteristicile acestora, modul de exploatare si alte 
detalii tehnice. 

În continuarea sedintei, membrilor comisiei le-a fost prezentat, la cererea 
domnului Marius Petrescu, Director General al ORNISS, un documentar privind 
activitatea acestei institutii si modul în care a fost aplicata în România Legea privind 
Protectia Informatiilor Clasificate. Documentarul se refera la locul si rolul ORNISS în 
cadrul sistemului national de protectie a informatiei, si la stadiul aplicarii normelor 
legislative referitoare la protectia securitatii informatiilor, securitatea fizica si a 
personalului, securitatea industriala precum si securitatea informatiilor în format 
electronic. 

Saptamana viitoare, membrii comisiei vor analiza în detaliu toate subcapitolele 
acestui documentar precum si modul de eliberare de catre ORNISS a certificatelor de 
securitate. Vor fi de asemenea invitati reprezentanti ai institutiilor din domeniul apararii, 
ordinii publice si sigurantei nationale, pentru a fi analizat modul în care fiecare dintre 
acestea aplica Legea privind protectia informatiilor clasificate.  

În continuarea sedintei, membrii comisiei reiau dezbaterile asupra proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, finalizând 
capitolul II si încep dezbaterile asupra capitolului III, intitulat "Competente si 
responsabilitati", capitol ce este amendat substantial. Amendamentele admise sau 
respinse vor fi redate în raportul comisiei. 
 
 Joi, 2 octombrie 2003, între orele 9.30 – 12.30, la lucrarile sedintei sunt prezenti 
15 deputati, doi deputati fiind absensi motivat. 

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

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

 
1. 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 comisar-sef Mihai Tatut, director-adjunct al Directiei Juridice din 

Ministerul Administratiei si Internelor; 
- domnul inspector Marcel Lupascu, reprezentant al Ministerul Administratiei 

si Internelor; 
- domnii lt.col. Florin Maciu si Adrian Susu, reprezentanti ai Ministerului 

Apararii Nationale. 
 
Membrii comisiei reiau discutiile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul 
starii de urgenta, finalizând dezbaterile asupra tuturor capitolelor din ordonanta. Domnii 
deputati hotarasc amânarea votului final pâna saptamâna viitoare, când vor fi reluate 
unele texte ramase nevotate. 

 
 
 
 
 
 

 
 

PRESEDINTE, 
 

Razvan IONESCU 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. consult. Rus R. 
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Red. s.c. Anca Barb 


