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P R O C E S – V E R B A L 

al şedinţelor comisiei din zilele de 16 şi 17 martie  2004  
 

 
 
 Marţi, 16 martie 2004, între orele 14.30 - 19.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi  24 deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
 

Lucrările şedinţelor sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, 
preşedintele comisiei. 

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

1. Dezbaterea raportului înlocuitor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  1/1999 privind regimul stării de asediu şi 
regimul stării de urgenţă; 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 116/1998 privind organizarea şi funcţionare Jandarmerie 
Române. 

  
 Membrii comisiei primesc pentru studiu individual, material comparativ cu 
textul proiectului de lege, urmând ca în şedinţa viitoare să se treacă la dezbaterea pe 
fond. 
 Dezbaterile asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 116/1998 privind organizarea şi funcţionare Jandarmerie Române, datorită 
complexităţii problemelor reglementate, sunt amânate pentru şedinţa viitoare.  
 
 
 Miercuri, 17 martie 2004, între orele 9.30 - 16.30, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 18 deputaţi, un  deputat fiind absent motivat. 
 

Lucrările şedinţelor sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, 
preşedintele comisiei. 

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

aparare
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1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 
80/1995 privind Statutul cadrelor militare; 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru completarea şi 
modificarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii ca poliţie politică (Iniţiatori: Ion Stan, Dan Verbina, Radu Constantin 
şi Gheorghe Duţu); 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru  modificarea Legii 
nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii ca 
poliţie politică (Iniţiatori: Puiu Haşotti şi Crin Antonescu); 

4. Desfăşurarea unor activităţi specifice controlului parlamentar la Direcţia 
Generală de Informaţii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

 
La lucrările şedinţelor participă, în calitate de invitaţi: 
- domnul Constantin Buchet, secretarul CNSAS; 
- domnul lt. col. Eugen Iorga, consilier juridic SRI; 
- domnul Ilie Pintilie, reprezentant SRI; 
- domnul Ion Calianu, reprezentant SIE; 
- domnul Crăciun, reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
- doamna Irina Alexe, reprezentant al Ministerului Administraţiei şi 

Internelor; 
- domnul Florea Popescu, reprezentant al Serviciului de Protecţie şi Pază. 
 
În deschiderea şedinţei, membrii comisiei dezbat, împreună cu reprezentanţii 

instituţiilor interesate, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor 
militare. În urma acestor dezbateri, respingând unele propuneri de modificare venite 
din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnii deputaţi avizează 
favorabil acest proiect de lege, cu majoritate de voturi pentru.  

La următorul punct al ordinii de zi, membrii comisiei, împreună cu iniţiatorii 
uneia dintre propuneri, continuă dezbaterile procedurale asupra iniţiativelor 
legislative de modificare şi completare a Legii nr. 187/1999, urmând ca acestea fi 
finalizate în următoarea şedinţă. Membrii Grupului Parlamentar al PNL au părăsit 
şedinţa. 

La finalul acestor dezbateri, membrii comisiei hotărăsc să efectueze o vizită 
de informare la Direcţia Generală de Informaţii a Apărării din cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale, în exercitarea atribuţiilor lor de control parlamentar asupra 
sectorului de apărare. 

Principalul scop al acţiunii este analizarea unor aspecte de legalitate 
referitoare la contractele de achiziţii încheiate în anul 2003 şi 2004, precum şi 
situaţia financiar-contabilă a direcţiei pe anul 2003 obţinându-se, astfel, lămuririle 
necesare asupra modului în care sunt cheltuiţi banii publici de către această structură. 
 Totodată, în legătură cu mandatele de ascultare a convorbirilor telefonice, 
membrii subcomisiei sunt interesaţi de aspectele procedurale şi verifică încadrarea 
acestora în prevederile legii, respectarea normelor internaţionale în domeniu, precum 
şi respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în executarea mandatelor. Pe lângă 
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aceste aspecte principale, membrii subcomisiei sunt interesaţi şi de activitatea, rolul 
şi atribuţiile direcţiei în noul context de securitate în care se află ţara noastră. 

În cadrul discuţiilor purtate cu reprezentanţii direcţiei sunt evidenţiate unele 
detalii referitoare la derularea contractelor de achiziţii de bunuri şi servicii, 
selecţionarea ofertelor furnizorilor, organizarea licitaţiilor pentru contractele 
încheiate în 2003 şi obiectul contractelor aflate în curs de executare.   

Totodată, sunt formulate întrebări referitoare la principalele domenii de 
activitate, structura de organizare a Direcţiei Siguranţă Militară şi dispunerea 
secţiilor zonale, factori interni de risc şi de ameninţare care pot afecta siguranţa 
militară, precum şi relaţiile cu instituţiile din domeniul securităţii naţionale şi cu 
structurile departamentale de acest fel. 

Ca urmare a recentelor evenimente internaţionale, domnii deputaţi îşi 
manifestă interesul faţă de rolul acestei structuri din sistemul securităţii naţionale în 
combaterea terorismului şi a crimei organizate şi adaptarea misiunilor acesteia la 
standardele NATO. 

 
Joi, 18 martie 2004, Biroul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor, luând act de escaladarea tensiunilor din 
provincia Kosovo şi urmările acestor evenimente asupra misiunii trupelor româneşti 
de jandarmi într-o zonă de posibil conflict deschis, a hotărât convocarea de urgenţă, 
la sediul comisiei, pentru examinarea consecinţelor acestei noi situaţii ivite în 
proximitatea României,  a domnilor: general de corp de armată Tudor Cearapin, 
comandantul Jandarmeriei Române, general de brigadă Lucian Slivan Pahonţu, 
comandantul Brigăzii Speciale de Intervenţie „Vlad Ţepeş” a Jandarmeriei Române,  
precum şi a şefului Sectorului Protecţie Internă pe Jandarmeria Română din cadrul 
Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă a Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, comisar-şef Duma Costică. 

Pe parcursul discuţiilor, membrii comisiei îşi exprimă îngrijorarea faţă de 
reizbucnirea conflictelor etnice din provincia Kosovo, care este de natură a diminua 
speranţele Organizaţiei Atlanticului de Nord, în cadrul căreia România acţionează ca 
membrul cu drepturi depline, pentru stabilizarea regiunii şi retragerea trupelor de 
menţinere a păcii în vederea  redislocării lor în alte zone de conflict. 

Reprezentanţii Jandarmeriei oferă detalii asupra implicării militarilor români 
în conflict, şi totodată, susţin că, deşi nu au fost încă semnalate incidente în zona de 
responsabilitate a militarilor români, precipitarea situaţiei trebuie să determine 
autorităţile române competente să reacţioneze şi să ofere comisiei şi celor interesaţi 
toate informaţiile pe care le au la dispoziţie. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Răzvan IONESCU 
 
 
 
 
 
 
Red. s.c. Anca Barb 


