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S I N T E Z A 
lucrările Comisiei din zilele  de 8, 9 şi 10 aprilie 2003  

 
 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 8 aprilie 2003, având 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). 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedintele 
comisiei. 
  La dezbaterea scrisorilor primite de la preşedintele României a fost invitat domnul 
general Viorel Bârloiu, secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

În deschiderea şedinţei, membrii comisie au dezbătut cu domnul general Bârloiu, o 
serie de probleme legate de participarea României la misiunea militară din Macedonia, 
precum şi cea din Afghanistan,  costurile acestor misiuni, durata lor, 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 a supus la vot scrisorile preşedintelui 
României prin care se solicită această participare, propunere ce este avizată de către membrii 
comisiei. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 
Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Alecu Sandu din Grupul 
Parlamentar al PSD şi Răzvan Ionescu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi 
Umanist. 

 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de 9 aprilie 2003, având următoarea ordine de zi:  



 
1. Audierea domnilor generali Rotaru Gheorghe, şeful Direcţiei Generale de Informaţii a 

Armatei şi Nicolaescu Gheorghe, şeful Direcţiei Siguranţă Militară. 
2. Control parlamentar. 
  

Domnii deputaţi au adresat întrebări domnilor generali, legate de îmbunătăţirea 
structurii organizatorice a direcţiilor pe care aceştia le conduc, 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 a sesizărilor primite, unele chiar din partea comisiei de apărare.  

La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au adesat domnilor generali o serie de 
întrebări punctuale, răspunsurile la aceste chestiuni urmând a fi cuprinse într-un raport ce va 
fi prezentat comisiei într-o şedinţă viitoare. 

La finalul audierilor, membrii comisiei s-au deplasat în controlul parlamentar la 
ministerele,instituţiile şi serviciile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale, problemele constatate pe teren urmând a fi inaintate forurilor competente. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 
Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist) şi Răzvan Ionescu din 
Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist) . 

 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de 10 aprilie 2003, având următoarea ordine de zi:  
 
1. Continuarea controlului parlamentar  
 
Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, să continue vizita de 

lucru iniţiată în ziua precedentă, la diversele instituţii aflate sub supravegherea sa, 
considerând că varietatea şi complexitatea problemelor cu care se confruntă aceste instituţii 
nu poate fi analizată printr-o singură verificare. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 
Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Răzvan Ionescu din 
Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist) şi Sandu Alecu Grupul Parlamentar 
al PSD (Social-Democrat şi Umanist). 
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