
PARLAMENTUL ROMANIEI      PV03-24-26 
Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
 naţională. 

PROCES  VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din perioada 24 - 26 martie 1998. 

 
 A.Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,  în 
ziua de  24 martie a.c., între orele 08.30 - 15.00, şi-a desfăşurat lucrările 
având următoarea ordine de zi: 
 - Studiul proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 1998. 
  Suplimentar, între orele 09.00 - 10.00, membrii Biroului Comisiei 
 s-au întâlnit, la sediul Comisiei, cu delegaţia militară condusă de Dl. JOHN 
LUNDE, secretar general în Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei. 
 Şedinţa a fost condusă de Dl.Ioan Mircea Paşcu - preşedintele 
Comisiei. 
 Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La lucrările Comisiei au participat 20 deputaţi, fiind absenţi: 
Dumitrescu Adrian -Paul, Gheorghiu Mihai şi Ionescu Constantin Dudu - 
ministru, toţi din Grupul parlamentar al P.N.Ţ.C.D.-Civic Ecologist. 
  
 B. În ziua de 25 martie a.c., între orele 09.00 - 15.00, Comisia  şi-a 
desfăşurat lucrările  în comun  cu Comisia similară a Senatului, fiind 
prezenţi 20 deputaţi şi absenţi: Dumitrescu Adrian -Paul, Gheorghiu Mihai 
şi Ionescu Constantin Dudu - ministru, toţi din Grupul parlamentar al 
P.N.Ţ.C.D.-Civic Ecologist. 
 Şedinţa a fost condusă de Dl. Ioan Mircea Paşcu, preşedintele 
Comisiei şi de Dl. Alexandru Radu Timofte vicepreşedintele Comisiei de la 
Senat, având următoarea ordine de zi, aprobată cu unanimitatea de voturi a 
deputaţilor şi senatorilor prezenţi: 
 1. Analiza proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1998 pentru: 
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul de 
Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. 
 Au participat ca invitaţi domnii: general de div. Constantin Degeratu- 
şeful Statului Major General, Gavril Dejeu - ministrul de interne, general de 
bg. Bănuţă N.- prim-adjunct la S.P.P. şi general bg. Ţărmureanu Dorel din 
S.T.S.  Invitaţii au fost însoţiţi de specialişti din unităţile menţionate. 
 În cadrul lucrărilor, persoanele invitate au prezentat punctul lor de 
vedere în legătură cu sumele ce le-au fost alocate prin bugetul de stat pe 
anul 1998. 
 Dl.general de div. Constantin Degeratu şi Dl. Gavril Dejeu au 
subliniat că sumele ce  au fost alocate  instituţiilor din care fac parte se 
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înscriu într-un buget de austeritate, dar fără acestea nu mai pot merge în 
continuare şi, drept urmare, au propus să fie avizate favorabil de către cele 
două comisii. 
 Şi ceilalţi invitaţi nu au propus modificarea  sumele ce le-au fost 
alocate. 
 Pentru lămurirea unor aspecte referitoare la problemele discutate, mai 
mulţi deputaţi şi senatori au solicitat  diverse explicaţii. Acestea au fost 
date,  realizându-se  clarificările necesare. 
 
 C. În ziua de 26 martie a.c., între orele 09.00 - 11.00, Comisia  şi-a 
desfăşurat lucrările  în comun  cu Comisia similară a Senatului, fiind 
prezenţi 17 deputaţi şi absenţi: Dumitrescu Adrian -Paul, Gheorghiu Mihai 
Ionescu Constantin Dudu - ministru, Barde Tănase, toţi din Grupul 
parlamentar al P.N.Ţ.C.D.-Civic Ecologist, Onaca Dorel Constantin şi 
Bivolaru Gabriel, ambii din Grupul parlamentar al P.D.S.R. 
 Şedinţa a fost condusă de Dl. Ioan Mircea Paşcu, preşedintele 
Comisiei şi de Dl. Alexandru Radu Timofte, vicepreşedintele Comisiei de la 
Senat, având următoarea ordine de zi, aprobată cu unanimitatea de voturi a 
deputaţilor şi senatorilor prezenţi: 
 1. Analiza proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1998 pentru: 
Serviciul de Informaţii Externe, Oficiul Central de Stat pentru 
Probleme Speciale, Agenţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Direcţia 
Generală a Penitenciarelor. 
 Au participat ca invitaţi domnii: general bg. Alexandru Tănăsescu din 
S.I.E., general div.(r) Popescu Nicolae din O.C.S.P.S., general de c.a.(r) 
Dincă Constantin din A.N.R.S. şi Mircea Criste - directorul D.G.P., toţi fiind 
însoţiţi  de specialişti din cadrul unităţilor  respective. 
 Dl. general  Alexandru Tănăsescu a informat comisiile că suma  
alocată pentru S.I.E. este sub nivelul necesar, pe care l-a  raportat şi la 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, dar înţelege că atât i s-a putut acorda. 
În acest sens, a  prezentat domeniile ce vor fi afectate prin neacordarea 
sumelor de bani solicitate ( tehnică specifică cu grad mare de uzură,  clădiri 
ce necesită reparaţii, nevoia construirii unui bloc pentru locuinţe de serviciu 
etc.). 
 Faţă de cele raportate, Dl. Ioan Mircea Paşcu a apreciat că este necesar 
ca Ministerul Finanţelor să analizeze care  ar  fi consecinţa pentru bugetul 
general,  dacă pentru S.I.E. s-ar  asigura suma solicitată în totalitate, ţinând 
seama de  importanţa activităţii acestei instituţii. 
 Dl. Mihail Gabriel Ioniţă a  întrebat dacă S.I.E. doreşte ca bugetul 
alocat să fie aprobat. Răspunsul Dl -ui general a fost afirmativ,arătând că  
neaprobarea lui constitue un blocaj foarte dăunător ţării. 
 Dl general div.(r) Popescu Nicolae a prezentat bugetul alocat 
O.C.S.P.S. 
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 Dl. general c.a.(r) Dincă Constantin a prezentat bugetul alocat 
A.N.R.S., şi a răspuns la întrebările ce i-au fost adresate, rezultând că este 
de acord cu suma repartizată. 
 Dl. Mircea Criste  a prezentat situaţia cu care se confruntă Direcţia 
Generală a Penitenciarelor şi a subliniat că suma de bani alocată pe anul 
1998  este insuficientă pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemului 
penitenciar şi  a arătat pericolele ce pot apare din acest motiv. 
 Comisiile au apreciat  documentarea şi implicţiile negative prezentate. 
 
 La analizele  efectuate în zilele de 25 şi 26 martie a.c., au participat  
din partea Ministerului Finanţelor domnii: Dincă Nicolae -director general 
adjunct, Col..Păun Constantin şi Lt.col. Alexandru Marian. 
 
 Comisiile au hotărât  să se reîntâlnească  în ziua de 31 martie 1998, la 
ora 09.00, pentru întocmirea  Avizului - comun  referitor la proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 1998. La această şedinţă vor partipa reprezentanţii 
Ministerului Finanţelor  şi Dl. Mircea Criste. 
 
 PREŞEDINTE       SECRETAR 
 
 Prof. dr. Ioan Mircea Paşcu         Mihail Gabriel Ioniţă 
  
  
  
 


