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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine    
publică şi siguranţă naţională 
 

 
PROCES – VERBAL 
al şedinţei Comisiei din  

ziua de 24.02.1999 
 

 
La lucrările comisiei sunt prezenţi 20 deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar 

nemotivat 2. 
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- dl. Constantin Dudu Ionescu – ministru de Interne; 
- dl. Mircea Tudor - director în Ministerul Afacerilor Externe; 
- dl. Victor Diaconu - consilier în Ministerul Afacerilor Externe; 
- dna Lucia Herovanu - director în Ministerul Apărării Naţionale; 
- dna lt.col. Floarea Şerban – jurist în Ministerul Apărării Naţionale; 
- dl col. Ştefan – din Ministerul Apărării Naţionale 
- dna cpt. Afrăsinei – din Ministerul Apărării Naţionale. 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnii Mihail Nică şi Ovidiu  Virgil 
Drăgănescu, vicepreşedinţi ai Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi , următoarea ordine de zi: 
 

1. Informarea membrilor Comisiei asupra următoarelor aspecte:  
- desemnarea unui deputat  pentru a participa la “Executive Course “, în               

perioada august – decembrie 1999, organizat de Centrul George Marshall  
     în Germania. 
- întâlnirea dintre membrii Comisiei şi Colegiul Superior de Stat Major din 

data de 3 martie 1999. 
- întâlnirea dintre membrii Comisiei şi patru experţi NATO în data de 11 

martie 1999. 
- desemnarea dlui deputat Ovidiu Virgil Drăgănescu, de către Biroul 

Comisiei, pentru a se ocupa de petiţiile aflate în lucru la Comisie. 
- răspunsul Ministerului de Interne la solicitarea Comisiei de a verifica şi a 

lua măsuri în cazul unui incident petrecut între o patrulă de circulaţie şi 
doi cetăţeni portughezi pe teritoriul judeţului Ilfov. 
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2. Prezentarea de către dl. ministru de interne Constantin – Dudu Ionescu a 

unei informări asupra evenimentelor din perioada 15 – 17 februarie a.c., 
petrecute în Valea Jiului; 

 
3. Audierea unor reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai 

Ministerului Apărării Naţionale în legătură cu Acordurile între Guvernul 
României şi: 

- Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului mixt de 
menţinere a păcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998; 

- Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul 
transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997; 

- Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul 
transporturilor militare, semnat la Bucureşti la 24 iulie 1997  

    ( PROTOCOL ).  
- Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul 

contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea 
relaţiilor militare de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998; 

 
4. Primirea delegaţiei militare a Colegiului Superior de  Apărare din 

Olanda. 
 
5. Audierea reprezentantului Fabricii de Produse Speciale din 

ELECTROMAGNETICA. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia a fost de acord cu primirea celor 
două delegaţii, iar în legătură cu participarea unui reprezentant al acesteia la 
cursul din Germania a stabilit că în cazul în care nici un deputat nu doreşte 
să participe să se prezinte M.Ap.N. această situaţie pentru a stabili dacă 
poate participa un expert. 

Dl.deputat Ovidiu Virgil Drăgănescu a propus audierea într-o viitoare 
şedinţă a dl. gl.bg. Ardeleanu, care l-a înlocuit pe fostul comandant 
U.M.0215. Cu unanimitate de voturi această propunere a fost adoptată. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi , dl.deputat Ovidiu Virgil Drăgănescu i-a 

mulţumit dlui ministru pentru modul în care a răspuns solicitării Comisiei de 
a o informa despre evenimentele din 15 – 17 februarie a.c. şi exprimându – 
şi convingerea că raporturile Comisiei cu Ministerul de Interne vor cunoaşte 
o reală îmbunătăţire. 
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În continuare s-a supus la vot prezenţa mass – media în timpul 
audierii. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat participarea acesteia la prima 
parte, aceea a  informării generale , urmând ca la discuţiile referitoare la 
unele aspecte mai sensibile legate de cea de a şasea mineriadă, deoarece 
deocamdată ele nu fac obiectul unei dezbateri publice, presa să nu aibă 
acces.  

Dl. ministru a adus în faţa Comisiei următoarele probleme: 
1. Ultimele două mineriade; 
2. Stadiul reformei în Ministerul de Interne; 
3. Îmbunătăţirea cadrului legislativ. 
 

La punctul 1 dl. ministru a subliniat că la nivelul ministerului s-a 
constituit o comisie de anchetă, care a întocmit un raport ce va fi prezentat 
Consilliului Suprem de Apărare a Ţării. În acest raport au fost cuprinse 
următoarele concluzii: 
a) disfuncţionalităţi la nivelul conducerii M.I; 
b) disfuncţionalităţi în asigurarea logisticii misiunilor; 
c) probleme majore în privinţa cadrului legislativ; 
d) chestiuni legate de funcţionarea internă a M.I. ( existenţa unor necorelări 

între legi şi ordine date, între minister şi ofiţeri aflaţi în teren ). 
În privinţa mineriadei din februarie 1999 dl. ministru a apreciat că M.I. 

şi-a făcut datoria cu profesionalism şi prin respectarea legii, neexistând nici 
un alt decedat în afara unui recidivist. Totodată, a considerat însă că legea a 
fost încălcată de către Miron Cozma şi ceilalţi mineri, prin comunicatul dat 
încă din 15 februarie 1999 de către  Minister subliniindu – se că minerii 
participă la un act ilegal. 

La punctul 2 dl. ministru a abordat următoarele probleme: 
a) efectuarea unor schimbări la nivelul aparatului M.I., prin unificarea 

Direcţiilor pentru resurse umane şi învăţământ. 
b) înfiinţarea la nivelul ministrului a unui Departament pentru planificare, 

resurse şi strategii, cu specialişti aduşi din ţară; 
c) profesionalizarea anumitor structuri ale M.I.; 
d) rezolvarea unor probleme sociale ale angajaţilor, în special cele legate de 

salarizare şi locuinţe. 
La punctul 3 dl. ministru a solicitat sprijinul Comisiei în analizarea sau 

reanalizarea unor legi şi proiecte de legi ca : Legea funcţionarului public, 
Legea poliţiei şi Statutul poliţistului, Legea de organizare şi funcţionare a 
M.I., Legea siguranţei naţionale şi Legea privind traficul de informaţii. 
Totodată s-a subliniat faptul că Ministerul colaborează cu Ministerul 
Justiţiei, Ministerul de Finanţe, Ministerul Educaţiei Naţionale şi  
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Administraţia Centrală în soluţionarea unor probleme legate de sistemul 
protecţiei martorilor, regimul străinilor în România, încheierea unor 
protocoale de colaborare la nivel central şi local pentru diminuarea 
infracţionalităţii economice, problema drogurilor şi a traficului de carne vie, 
creşterea dramatică a terorismului, administraţia publică locală şi protecţia 
mediului. 

În a doua parte a audierii dl.ministru a răspuns la întrebările deputaţilor . 
Dl.deputat Mircea Vâlcu şi-a exprimat îngrijorarea faţă de problemele 

legate de pază şi ordine subliniind că creşterea criminalităţii şi violenţei este 
o consecinţă a activităţii ineficiente a forţelor de ordine. I-a cerut ministrului 
să comenteze suma alocată de la buget ministerului pe care îl conduce şi 
totodată să sancţioneze abuzurile unor angajaţi ai M.I.  

Dl.ministru a specificat că va solicita o suplimentare a bugetului cu 
ocazia rectificării acestuia şi va urmări utilizarea corectă a fondurilor, iar 
prezenţa unor abuzuri se datorează unei lipse de educaţie a anumitor cadre 
din M.I. dar ele sunt probabil o reacţie necontrolată la agresiunile fizice la 
care au fost supuşi colegi de ai lor . 

În continuare, dl. deputat Valentin Vasilescu l-a interpelat pe dl. 
ministrul în legătură cu unele articole apărute în presă, potrivit cărora 
numărul minerilor morţi ar fi mai mare iar Miron Cozma intenţiona să fugă 
din ţară. 

Dl.ministru a precizat că nu există decât un singur mort, un fost 
recidivist, despre  care încă nu se ştie cum a ajuns în locul respectiv. În 
sprijinul idei că minerii nu au fost brutalizaţi dl.ministru va pune la 
dispoziţia Comisiei o casetă video. 

Dl.deputat Mihail Nică şi-a arătat preocuparea pentru definitivarea unor 
proiecte legislative legate de asigurarea ordinii şi liniştii publice, pentru 
eficientizarea muncii depuse de angajaţii M.I. Dl. ministru şi-a exprimat 
regretul că din lipsă de timp unele domenii legislative nu au fost puse de 
acord. 

Dl. deputat Carol Kovacs a intervenit cu trei probleme legate de :  
a) existenţa unor cadre M.I. care fac politică; 
b) existenţa unui nucleu dur, de circa 200 mineri care au săvârşit acte de  

violenţă şi măsurile luate de M.I. pentru identificarea şi tragerea lor la 
răspundere;  

c) demilitarizarea Departamentelor Paşapoarte, Evidenţa Populaţiei şi 
Circulaţie. 
Dl. ministru a răspuns că se acţionează neîntrerupt pentru depolitizarea 

structurilor ministerului, nu s-a identificat nici un nucleu dur al minerilor la 
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ultima mineriadă, iar procesul demilitarizării reprezintă un obiectiv 
principal. 

Dl.deputat Gheorghe Ana şi-a arătat îngrijorarea faţă de creşterea 
numărului de abuzuri din cadrul ministerului, susţinând necesitatea unor 
măsuri coercitive. A formulat două întrebări la adresa ministrului de interne: 
a) dacă pe viitor în acţiunile de restabilire a ordinii forţele M.I. vor avea 

muniţie de război, aşa cum a afirmat public comandantul Jandarmeriei ; 
b) dacă membrii Comisiei pot participa la bilanţurile unităţilor M.I. din 

teritoriu; 
Dl. ministru a răspuns că abuzurile se datorează salarizării scăzute din 

minister iar corupţia va putea fi controlată prin legea funcţionarului public; 
în privinţa folosirii muniţiei de război, conform doctrinei moderne crează 
mai puţine victime dacă va fi folosită înainte de muniţiei de manevră dar a 
făcut aprecierea că se va evita folosirea acesteia ; şi-a exprimat acordul cu 
cea de a doua problemă ridicată de dl.deputat Gheorghe Ana. 

Dl.deputat Vasile Matei a ridicat trei probleme:  
a) M.I. să demonstreze că nu a existat decât un sigur mort în ultima 

mineriadă ; 
b) Existenţa a nenumărate abuzuri, în special în regiunile rurale .  
c) Existenţa unor deficienţe în activitatea unor cadre ale M.I. ( dând 

exemplu un caz din Cluj, petrecut în 1994). 
Dl. ministru a precizat că aceste probleme vor fi rezolvate în totalitate o 

dată cu apariţia poliţiei comunitare. 
Dl.deputat Gabriel Ioniţă a ridicat problema posibilităţii ca raportul M.I. 

asupra mineriadei din ianuarie 1999 să fie pus la dispoziţia subcomisiei 
formate din membri ai Comisiei pentru apărare ; a subliniat necesitatea 
intensificării raporturilor dintre M.I. şi S.R.I, efectuarea unor descinderi la 
nivel local în judeţele implicate în ultimele două mineriade. 

Dl.ministru a fost de acord cu toate observaţiile făcute. 
În continuare dl.deputat Adrian Vilău i-a adresat dlui ministru de interne 

două întrebări: 
a) dacă în momentul în care se pregătesc misiunile ele sunt fundamentate 

juridic; 
b) în ce stabiu se afla reorganizarea fostei U.M.0215. 

La acestea dl.ministru a subliniat că la baza misiunilor se situează cadrul 
juridic al acestora, la ultimele două mineriade procurorii situându – se alături 
de forţele M.I. La cea de a doua întrebare s-a făcut aprecierea că 
restructurarea U.M. 0215 va viza protecţia cadrelor interne. 

Dl.deputat Virgil Popa a făcut două observaţii, una legată de faptul că s-a 
insistat prea mult pe cazierul celui decedat în ultima mineriadă creîndu – se 
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impresia unui M.I. aflat în defensivă, iar a două legată de faptul că 
autorităţile publice trebuiesc apreciate din convingere şi nu din teama. 

Dl. ministru a apreciat favorabil observaţiile, încheind cu ideea că pe 
viitor se speră într-o mai bună colaborare cu Ministerul Justiţiei pentru 
soluţionarea unor dosare. 

Deputaţii şi-au exprimat convingerea că această primă audiere a 
ministrului de interne va constitui un punct de plecare pentru stabilirea unui 
nou tip de relaţie cu acest minister. 

 
Pentru punctul 3 al ordinii de zi  reprezentanţii M.A.E. şi M.Ap.N. au 

fost invitaţi pentru a răspunde observaţiilor făcute atât de Consiliul 
Legislativ cât şi de unii membrii ai Comisiei în legătură cu proiectele de 
tratate şi protocol încheiate cu alte state. 

Aceştia au specificat că nici unul din cele patru proiecte vizate nu 
contravin Constituţiei României şi principiilor şi normelor general admise de 
dreptul internaţional. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi textul proiectelor în forma 
iniţială. 

 
Conform punctului 4 al ordinei de zi, în continuare, Comisia s-a întâlnit 

cu delegaţia militară a Colegiului Superior pentru Apărare din Olanda. Au 
fost abordate probleme legate de activitatea Comisiei, integrarea în 
structurile euro – atlantice, reorganizarea ministerelor de apărare şi de 
interne şi unele aspecte legate de mineriade. 

 
La punctul 5 al ordinei de zi a fost audiat reprezentantul Fabricii de 

Produse Speciale din Electromagnetica, în urma solicitării acestuia. 
În urma aspectelor semnalate Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi ca 
memorandumul aflat în discuţie să fie transmis primului ministru al 
României, domnul Radu Vasile. 
 

În încheiere Comisia a stabilit ca Biroul acesteia, în şedinţa din ziua 
de 2 martie 1999 să fixeze ordinea de zi pentru următoarea şedinţă. 
 
 
VICEPREŞEDINTE,         SECRETAR, 
 
       Mihail Nică      Mihail Gabriel Ioniţă 
 


