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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare,ordine
publică şi siguranţă  naţională

       Bucureşti, 06.12.2002
       Nr.32/805

SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 decembrie 2002

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 3, 4 şi 5 decembrie  2002, având următoarea ordine de zi:

În ziua de 3 decembrie 2002, orele 15.00-19.00 -
Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă a  proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2002 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de
Protecţie şi Pază.

 Lucrările şedinţei au fost conduse de preşedintele comisiei, domnul deputat
Răzvan Ionescu.

Comisia a adoptat, cu majoritate de voturi pentru, hotărârea privind admiterea, cu
un amendament, a proiectului de lege.

Din numărul total al membrilor Comisiei (26), au absentat 5 deputaţi, după cum
urmează: Paşcu Ioan Mircea,  Ristea Priboi şi Ana Gheorghe, toţi din Grupul Parlamentar
al P.S.D. (Social – Democrat şi Umanist), Sorin Frunzăverde şi Alecu Sandu, din Grupul
Parlamentar al P.D. 

În ziua de 4 decembrie 2002, între orele 9.00 - 16.30 -
1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2002 pentru punerea în
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de
apărare; cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond, împreună cu
Comisia pentru industrii şi servicii.

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2002 pentru
modificarea art.14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr.65/1997
privind regimul paşapoartelor în România.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele
comisiei.

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor,  comisia a adoptat, cu 20 voturi
pentru, un vot împotrivă şi nici o abţinere, hotărârea de admitere a proiectului de lege în
forma prezentată, urmând a fi analizate eventualele amendamente ale Comisiei pentru
industrii şi servicii.
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La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a adoptat cu 20 voturi pentru, nici un vot
împotrivă şi o abţinere, hotărârea de admitere a proiectului de lege, în forma prezentată.

După discutarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, domnul deputat Răzvan
Ionescu a informat că raportul comisiei asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2002 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, înainte
de a fi semnat, va fi distribuit membrilor comisiei, în şedinţa din 5 decembrie 2002 pentru
a fi remediate eventualele neclarităţi asupra amendamentelor şi argumentelor la acestea,
avându-se în vedere multitudinea şi diversitatea opiniilor ce au fost exprimate în cadrul
dezbaterilor.

În continuare, domnul deputat  Octavian Stănescu a prezentat raportul
subcomisiei, întocmit în urma controlului parlamentar efectuat la Ministerul de Interne.

A urmat prezetarea unui material privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei
Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei,  întocmit de domnul deputat
Valentin Vasilescu. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (26), au absentat 5 deputaţi, după cum
urmează: Paşcu Ioan Mircea,  Ristea Priboi şi Gheorghe Ana, toţi din Grupul Parlamentar
al P.S.D. (Social – Democrat şi Umanist), Metin Cerchez, din Grupul Parlamentar al
Minorităţilor Naţionale şi Alecu Sandu, din Grupul Parlamentar al P.D.

În ziua de 5 decembrie 2002, între orele 9.00 - 12.30 -
1. Audierea domnului Virgil Ardeleanu, şeful U.M. 0962 şi a domnului

Constantin Dârnă, locţiitor al acestuia. 
2. Audierea domnului general maior Alexandru Grumaz, din cadrul Serviciului

de Telecomunicaţii Speciale.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele

comisiei.
La începutul şedinţei a fost distribuit membrilor comisiei raportul asupra

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2002
pentru modificarea şi completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea
Serviciului de Protecţie şi Pază., în vederea discutării unor eventuale obiecţii asupra
acestuia.

La punctul 1 şi 2  al ordinii de zi, membrii comisiei au adresat  întrebări invitaţilor,
în legătură cu activitatea UM 0962 şi a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
Problematica discuţiilor purtate este redată în procesul verbal. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (26), au absentat 7 deputaţi, după cum
urmează: Paşcu Ioan Mircea,  Ristea Priboi şi Gheorghe Ana, toţi din Grupul Parlamentar
al P.S.D. (Social – Democrat şi Umanist), Metin Cerchez, din Grupul Parlamentar al
Minorităţilor Naţionale, Alecu Sandu, din Grupul Parlamentar al P.D., Radu Stroe, din
Grupul Parlamentar al P.N.L. şi Tiberiu Toró, din Grupul Parlamentar al U.D.M.R.

PREŞEDINTE,

               Răzvan IONESCU
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