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P R O C E S – V E R B A L 

al şedinţelor comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 aprilie 2003  
 

 
 
Marţi, 8 aprilie 2003, între orele 14.00 – 19.00, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 

23 de deputaţi, doi deputat fiind absenţi motivat. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedintele 

comisiei. 
Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive; 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor; 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a Scrisorii Preşedintelui referitoare la punerea în 
practică a conceptului ECHIPE PENTRU RECONSTRUCŢIA PROVINCIILOR din 
Afghanistan; 

4. Dezbaterea şi avizarea în fond a Scrisorii Preşedintelui referitoare la participarea 
României în cadrul misiunii militare a Uniunii Europene din Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei (FYROM). 

 
La lucrările şedinţei participă, în calitate de invitaţi:  
- domnul general Viorel Bârloiu, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 
- domnul comisar şef Mihai Tătuţ, Director adjunct, Direcţia Juridică a Ministerului 

de Interne; 
În deschiderea şedinţei, membrii comisie poartă a serie de discuţii cu domnul 

general Bârloiu, în legătură cu participarea României la misiunea militară din Macedonia, 
costurile acestei misiuni, durata sa, modul de selecţionare a participanţilor şi alte 
probleme legate de implicarea României în menţinerea securităţii în apropierea graniţelor 
sale.   



La finalul dezbaterilor, preşedintele de şedinţă, supune la vot scrisoarea 
preşedintelui României prin care se solicită această participare, propunere ce este avizată 
favorabil cu unanimitate de voturi pentru.  
 În continuarea şedinţei, domnii deputaţi adresează invitatului întrebări referitoare 
la participarea militarilor români în misiunea de reconstrucţie a Afghanistanului, precum 
şi problemele cu care se confruntă aceştia pe teatrul de operaţiuni. În urma discuţiilor, 
comisia avizează scrisoarea preşedintelui, cu majoritate de voturi pentru şi o abţinere. 
 Deoarece iniţiatorii propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, nu sunt prezenţi, propunerea este 
amânată de la dezbateri, la o şedinţă viitoare urmând a fi invitaţi şi aceştia. 
 Membrii comisiei au continuat dezbaterile cu proiectul de lege aflat la punctul 2 al 
ordinii de zi, privind salarizarea poliţiştilor. După o serie de discuţii generale purtate pe 
marginea acestui proiect, cu reprezentantul Ministerului de Interne, preşedintele de 
şedinţă propune amânarea dezbaterii pe articole şi a votului final pentru o şedinţă 
viitoare. 
 Ordinea de zi fiind epuizată, preşedintele declară încheiată şedinţa. 
 
 Miercuri, 9 aprilie 2003, între orele 8.30-16.30, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 24 de deputaţi, doi deputaţi fiind absenţi motivat. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedintele 
comisiei. 

Comisia a stabilit, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
1. Audierea domnilor generali Rotaru Gheorghe şi Nicolaescu Gheorghe, din Ministerul 

Apărării Naţionale. 
2. Control parlamentar. 

 
La lucrările şedinţei sunt invitaţi:  
- domnul genaral Rotaru Gheorghe, şeful Direcţiei Generale de Informaţii a 

Armatei 
- domnul general Nicolaescu Gheorghe, şeful Direcţiei Siguranţă Militară 
 
Domnii deputaţi au adresat întrebări domnilor generali, legate de îmbunătăţirea 

structurii organizatorice a direcţiilor pe care aceştia le conduc, printr-o restructurare 
masivă până în 2007, colaborarea cu structurile din teritoriu, culegerea de informaţii şi 
protecţia lor,  compatibilitatea cu structurile NATO şi selectarea cadrelor pe criterii de 
competenţă, precum şi măsurile pe care aceştia le-au luat ca urmare sesizărilor primite, 
unele chiar din partea comisiei de apărare. 

Domnii deputaţi Octavian Mitu, Valentin Vasilescu, Cornel Boiangiu şi Dănuţ Săulea 
adresează întrebări initaţiilor pe chestiuni punctuale, privind anumite aspecte ale 
activităţii acestor direcţii ale armatei. La rândul lor, invitaţii pun la dispoziţia deputaţilor 
o serie de date concrete şi statistice referitoare la viitorul acestor organisme. 

La finalul dezbaterilor, domnul deputat Marcu Tudor face o serie de precizări, care 
vor constitui baza unui raport ce va fi prezentat comisiei într-o şedinţă viitoare, de către 
generalul Rotaru. Problemele ridicate de domnia sa se referă la: destinatarii informaţiilor 
primite din diverse surse, acţiunile de spionaj, situaţiilor de folosire a informaţiilor în 



interes personal, starea de spirit a angajaţilor din armată, precum şi modul în care comisia 
va lua cunoştiinţă de rezultatele anchetelor inteprinse. 

La finalul timpului  dedicat acestor audieri, domnii deputaţi se deplasează în 
control la instituţiile şi serviciile care se află în competenţa de control parlamentar a 
comisiei. 

     
Joi, 10 aprilie 2003, între orele 8.30- 12.30,  comisia îşi continuă controlul 

parlamentar început cu o zi înainte, la ministerele, instituţiile şi serviciile din domeniul 
apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, problemele constatate pe teren urmând a fi 
inaintate forurilor competente. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
                                                 Marcu TUDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. s.c. Anca Barb 


