
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTATILOR 

 
Comisia pentru aparare, ordine                                                      Bucuresti, 09.10.2003 
publica si siguranta nationala 
 
 
 
 
 
 

 
P R O C E S – V E R B A L 

al sedintelor comisiei din zilele de 7 si 8 octombrie 2003  
 
 

 Marti, 7 octombrie 2003, între orele 14.00 – 19.00, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 19 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: 
 

Ø Vot final 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 col. Ionel Gheorghe reprezentantul Guvernului;  
- domnul lt.col. Marian Susu, reprezentant al Ministerului Apararii Nationale  

 
Membrii comisiei finalizeaza dezaterea, în fond, a  articolelor Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de 
urgenta. În cadrul discutiilor sunt formulate noi amendamente asupra  celor 9 articole 
ramase nevotate. Amendamentele admise si respinse vor fi redate în raportul comisiei. 
 
 
 Miercuri, 8 octombrie 2003, între orele 9.30 – 16.30, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 21 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. Audieri privind stadiul aplicarii normelor legislative referitoare la protectia 
informatiilor clasificate:  

 
• 9.30-10.30:      Audierea domnului Marius Petrescu, Director General al ORNISS; 
• 10.30-12.00:    Audierea  reprezentantului  MapN; 
• 12.00-13.30:    Audierea reprezentantului MAI; 
 
2. Dezbaterea si avizarea, în fond, a proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonantei 

guvernului nr.60/2003 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor 
functii din structurile Ministerului Apararii Nationale, ale caror state de organizare 
intra în vigoare în perioada 1 iunie 2001- 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului 
de reorganizare a Armatei României . 

 
3. Dezbaterea si avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

între România si U.E. cu privire la participarea României la  Misiunea de Politie a 
U.E. (EUPM) în Bosnia Hertegovina (BiH), semnat la Bruxelles la 16 dec. 2002, si a 
Întelegerii financiare între Ministerul de Interne din România si Seful Misiunii/ 
Comisarul Misiunii de Politie a UE (EUPM) în BiH, semnata la Sarajevo la 6 
dec.2002 . 

 
4. Dezbaterea si avizarea, în fond, a propunerii legislative privind exercitarea profesiei 

de detectiv particular. 
 

În deschiderea sedintei sunt audiati reprezentantii ORNISS, respectiv domnii 
Marius Petrescu, director general, Constantin Romanovschi, consilier si Nicolae Gafton 
director , care ofera membrilor comisiei  informatii despre stadiul aplicarii Legii            
nr. 182/2002  privind informatiile clasificate, acordarea avizelor si certificatelor de 
securitate. Domnul director Petrescu detaliaza modul în care ORNISS îsi desfasoara 
activitatea precum si rolul acestei institutii în cadrul noii arhitecturi de securitate care este 
reglementata de legislatia interna în domeniu precum si de angajamentele pe care 
România si le-a asumat la nivel international . 
 În continuarea sedintei sunt audiati reprezentantii Ministerului Apararii Nationale, 
respectiv domnul gl. Gheorghe Rotaru seful Directiei Generale de Informatii a Armatei si 
domnul comandor Stanciu din cadrul Directiei Siguranta Militara. Presedintele comisiei, 
domnul Razvan Ionescu cere invitatilor sa prezinte stadiul aplicarii normelor legislative 
privind protectia informatiilor clasificate în cadrul acestei institutii, precum si modul în 
care Armata Româna s-a raliat standelor de securitate NATO. Invitatii raspund 
întrebarilor celorlalti membrii ai comisiei referitoare la  diferite aspecte  ivite în practica. 
 La 11.30 sunt audiati, domnul comisar-sef Dinca si domnul comisar-sef Mihai 
Alexandru, reprezentantii ai Ministerului Administratiei si Internelor. La randul lor, 
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acestia prezinta aspecte legate de stadiul acordarii avizelor de securitate pentru 
functionarii ministerului, precizând si numarul certificatelor si avizelor acordate pâna în 
prezent. 
 
 La finalul audierilor, sedinta comisiei continua cu dezbaterea si avizarea 
proiectelor înscrise pe ordinea de zi. 

Proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonantei guvernului nr.60/2003 privind 
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2001 pentru 
stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului 
Apararii Nationale, ale caror state de organizare intra în vigoare în perioada 1 iunie 2001- 
31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României, este 
avizat favorabil cu unanimitate de voturi pentru. 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România si U.E. cu privire la 
participarea României la Misiunea de Politie a U.E. (EUPM) în Bosnia Hertegovina  
(BiH), înscris la punctul 3 al ordinii de zi este avizat favorabil cu unanimitatea voturilor 
deputatilor  prezenti. 

În continuarea sedintei domnii deputati iau în discutie propunerea legislativa  
privind exercitarea profesiei de detectiv particular, examinand atat propunerea cat si 
avizul negativ al Consiliului Legislativ. Membrii comisiei hotarasc sa avizeze negativ 
aceasta propunere cu motivatia ca aceasta initiativa legislativa este tardiva, deoarece 
Parlamentul a adoptat la 8 iulie 2003 Legea nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de 
detectiv particular, aceasta urmand sa intre în vigoare la 90 de zile de la publicare. 

În încheierea sedintei, presedintele comisiei precizeaza ca domnul deputat 
Octavian Mitu este cel care va participa în perioada 30-31 octombrie 2003 la Conferinta 
europeana privind consumul de droguri în rândul tinerilor, organizata de Parlamentul 
European la Malaga . Totodata, propune membrilor comisiei dezbaterea proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea si 
completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în 
România, deoarece este prioritate legisla tiva. În urma dezbaterii, acest proiect de lege 
este avizat favorabil cu unanimitate de voturi pentru.    

 
 
 

 
PRESEDINTE, 

Razvan IONESCU 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. s.c. Anca Barb 


