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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Bucureşti, 27 octombrie 2009   
 
 

S I N T E Z Ă 
 

CUPRINZÂND UNELE ASPECTE CONSTATATE CU OCAZIA DESFĂŞURĂRII 
ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE CONTROLULUI PARLAMENTAR ÎN  
PERIOADA  8 - 30 SEPTEMBRIE 2009 

 
 

Potrivit programului stabilit în şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională din 2 septembrie 2009, în zilele 8, 16, 29 şi 30 

septembrie 2009 au avut loc la sediul acesteia o serie de întâlniri, informări şi 

audieri, fiind convocate persoane cu funcţii de conducere din cadrul Serviciului 

de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Direcţiei Generale 

de Informaţii şi Protecţie Internă din Ministerul Administraţiei şi Internelor, 

Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Române, precum şi din cadrul Agenţiei Naţionale de Control al 

Exporturilor, aflată în structura Ministerului Afacerilor Externe.    

Aceste activităţi se înscriu pe linia acţiunilor de control parlamentar care 

se desfăşoară în mod constant şi în paralel cu activitatea legislativă, potrivit 

dispoziţiilor art. 61 alin. (1) şi art.111 din Constituţie, ale art. 61, 71, 72 şi 73 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, precum şi ale art. 7 din Regulamentul  

propriu de funcţionare. 

  Printre subiectele dezbătute în cadrul discuţiilor purtate de membrii 

Comisiei cu reprezentanţii instituţiilor mai sus menţionate, s-a aflat şi  importul, 

de către SC OXO NETWORK CORPORATION SRL, de muniţie şi elemente de 

muniţie expirate, în vederea delaborării şi distrugerii la SC Uzina Mecanică 

Băbeni. Motivul principal al abordării acestui subiect l-a constituit seria de 

acuzaţii foarte grave aduse de către jurnalişti şi oameni politici, în mass-media, 

mai multor instituţii ale statului şi chiar Preşedintelui României. Dintre acestea, 

se pot enumera: „Mircea Băsescu, implicat într-o afacere teroristă. 

Acoperită de Preşedinte”, „Mircea Geoană: Băsescu e în conflict de 

interese în CSAŢ din cauza afacerilor cu arme ale fratelui său”, „Sorin 

Roşca Stănescu: Pista INTERPOL Belgia „Sorin Roşca Stănescu: 
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Scandalul celor 3064 arme descoperite de ofiţerii IGPR în doua hale ale 

Uzinei Mecanice de la Băbeni”, „Crin Antonescu: Preşedintele nu a 

negat ce a zis Sorin Roşca Stănescu”, „Mircea Geoană despre reacţia 

Preşedinţiei la dezvăluirile despre Mircea Băsescu: "Hoţii strigă 

Hoţii!"”, „Sorin Roşca Stănescu: Ofiţerii acoperiţi ai clanului Băsescu şi 

legătura lor cu traficul de arme”, „Crin Antonescu: ''Daca acuzaţiile lui 

Roşca Stănescu sunt reale, normal ar fi ca Traian Băsescu să 

demisioneze''”, „Roşca Stănescu: Băsescu a oprit ancheta în afacerea 

cu armament”, „Miza din spatele scandalului „Băsescu şi armele”: 

20.000.000 de euro”, „Mircea Băsescu a participat la o operaţiune 

ultrasecretă de trafic internaţional cu mari cantităţi de explozibil, 

susţine S.R. Stănescu”, „Muniţia din Thailanda, descărcată de firma lui 

Mircea Băsescu, a fost filmată cu puţin timp în urmă”, „Acuzaţiile lui 

Roşca Stănescu despre fraţii Băsescu: Legături periculoase în vizorul 

Interpol”. Articolele complete pot fi consultate în anexele ataşate prezentei 

sinteze. 

 Această temă a fost abordată de mass-media pentru prima dată pe 24 

august 2009, difuzându-se informaţii referitoare la presupuse operaţiuni de 

trafic internaţional cu armament şi contrabandă cu muniţie. 

 Ulterior, au apărut reacţii ale operatorilor economici ale căror nume a fost 

menţionat în informaţiile de presă, precum şi ale persoanelor vizate, informaţii 

ce nu au fost de natură a explicita acuzele lansate în presă. 

            Totodată, Ministerul Apărării Naţionale a emis un comunicat oficial prin 

care acesta face precizarea că nu este implicat în operaţiune. 

   Având în vedere considerentele arătate mai sus, sensibilitatea 

subiectului, precum şi menţinerea suspiciunilor privind desfăşurarea de 

operaţiuni cu produse supuse regimului de control prevăzut de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 fără cunoştinţa şi autorizarea autorităţilor 

române, membrii Comisiei au solicitat documente relevante, date şi informaţii 

complete, în special de la instituţiile cu atribuţii de avizare, autorizare, 

licenţiere şi control în acest domeniu. 

 Atât documentaţia prezentată, cât şi audierile care au avut loc în cadrul 

Comisiei, au condus la concluzia că autorizarea companiei SC Oxo Network 

Corporation SRL, licenţierea importului, transportul şi delaborarea 

muniţiei s-au desfăşurat cu respectarea prevederilor legale, iar 
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afirmaţiile privind traficul ilegal cu armament şi contrabanda cu muniţie nu se 

confirmă. 

 Astfel, documentul adresat Comisiei de către Agenţia Naţională de Control 

al Exporturilor, cu nr. B1/5732 din 17 septembrie 2009, însoţit de copii ale unor 

acte probatorii dintre care unele nu se divulgă ori se încadrează în categoria 

documentelor comerciale confidenţiale, cuprinde date concludente referitoare la 

contractul de delaborare, licenţierea operaţiunii de către SC Mirsand SRL, 

autorizarea  SC Oxo Network Corporation SRL, obţinerea licenţei de către 

această firmă, derularea importului, asigurarea pazei, precum şi controlul 

postlicenţiere. Din documentaţie reiese că autorizarea şi licenţierea Oxo cu 

celeritate de către ANCEX a fost posibilă datorită faptului că firma avea toate 

avizele necesare, eliberate de celelalte instituţii. 

În privinţa legăturilor de afaceri ale SC Oxo SRL, deputaţii au ajuns la 

concluzia că nu este rolul Comisiei noastre să cerceteze amănunţit aspecte 

privind acţionarii şi administratorii firmelor cu care Oxo a intrat în relaţii 

comerciale pentru a realiza descărcarea, depozitarea, transportul şi distrugerea 

muniţiei, structura acţionariatului firmei, ori să facă verificări la sediul acesteia 

pentru a se stabili măsura în care societatea respectivă are potenţialul necesar 

desfăşurării unor astfel de operaţiuni, întrucât aceste măsuri au fost deja 

întreprinse de reprezentanţi ai ANCEX şi sunt detaliate în documentaţia pusă la 

dispoziţia acestei comisii. 

Domnul Gelu Drăjneanu, şeful Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie 

Internă, la momentul investigării cazului, la o primă şedinţă a Comisiei, a 

precizat că nu are suficiente date despre operaţiunea cu armament, întrucât a 

preluat conducerea DGIPI la data de 25 martie 2009. La şedinţa din 

30.09.2009, în urma documentării, a răspuns la obiect întrebărilor adresate de 

membrii Comisiei. Astfel, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă a 

pus la dispoziţia membrilor Comisiei documentul cu nr.1291066/11.09.2009, 

conform căruia, DGIPI avea informaţii despre operaţiune, informaţii obţinute 

prin cooperare cu Serviciul Român de Informaţii şi cu alte instituţii, în baza 

planului şi a protocolului încheiat în acest scop şi care vizează informarea 

reciprocă cu datele pe care fiecare parte le deţine. 

Ofiţerii de informaţii au avut în atenţie legalitatea transportului celor 105 

containere cu muniţie şi elemente de muniţie expirate, în cantitate de 1630 

tone, din Portul Agigea la SC Uzina Mecanică Băbeni SA, transport avizat de 
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Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa, cu avizul nr. 83474/19.02.2009, 

în baza contractelor de prestări servicii nr. 1026124/18.10.2007, respectiv nr. 

207/06.11.2007, prelungit prin Actul adiţional 1 nr. 1245018/16.10.2008, 

respectiv nr. 323/17.10.2008, încheiat între Inspectoratul Judeţean de 

Jandarmi Constanţa şi SC Break Bulk Services SRL Constanţa. Potrivit 

informării, beneficiarul pazei  -  SC Break Bulk Services SRL - îndeplineşte 

condiţiile prevăzute de lege, fiind armurier autorizat să efectueze operaţiuni de 

transport rutier de arme, muniţii şi tehnică de luptă, conform autorizaţiei nr. 

70779/10.10.2007, eliberată de acelaşi inspectorat judeţean de poliţie. 

 Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prin adresa nr.S/71161, 

argumentează legalitatea încheierii contractelor de prestări servicii (menţionate 

mai sus)  între Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Constanţa şi SC Break Bulk 

Services SRL, precum şi faptul că a solicitat acesteia autorizaţia pentru 

efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii letale, avizul pentru efectuarea 

transportului de arme şi muniţii, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni de 

comerţ exterior cu produse militare, certificatul de înregistrare a societăţii la 

Oficiul Registrului Comerţului, certificatul constatator emis de acest oficiu 

privind obiectul de activitate, certificatul de cazier fiscal, licenţe de execuţie 

pentru mijloacele auto destinate transportului de produse cu caracter special, 

precum şi actele de identitate ale acţionarilor societăţii. Paza şi protecţia celor 

18 transporturi au fost asigurate, contra cost, cu un număr de 86 jandarmi şi 

16 autoturisme de însoţire, iar respectivul Inspectorat de jandarmi a încasat 

suma de 40.031,19 lei, reprezentând contravaloarea prestaţiei. 

 Serviciul Român de Informaţii ne-a transmis răspuns prin intermediul 

Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 

Informaţii, cu adresa nr. S/38/18 din 19 octombrie 2009, prin care consideră 

că, din perspectiva S.R.I.,  toate procedurile ce au stat la baza autorizării 

activităţii  firmei Oxo Network Corporation de către Agenţia Naţională de 

Control al Exporturilor au fost îndeplinite conform legii, iar Serviciul nu a 

deţinut date sau informaţii privind existenţa unor riscuri la adresa securităţii 

naţionale. 

 Serviciul de Informaţii Externe, care a răspuns prin intermediul Comisiei 

speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe, cu adresa nr. 
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39/200 din 13 octombrie 2009, consideră că, din perspectiva S.I.E., toate 

procedurile ce au stat la baza eliberării de către Agenţia Naţională de Control al 

Exproturilor a licenţei nr. 409008/12.02.2009 pentru Oxo Network Corporation 

au fost îndeplinite conform legii. 
 

Concluzii:  
 

 Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

conştienţi de afectarea gravă a imaginii României şi a unor instituţii de bază ale 

statului de drept, de gravitatea implicaţiilor interne dar şi externe, pe care 

confirmarea informaţiilor apărute în presă le-ar fi presupus, în măsura în care 

acestea s-ar fi dovedit reale, au depus, pe parcursul a trei săptămâni o 

activitate extrem de laborioasă în scopul evidenţierii tuturor detaliilor necesare 

stabilirii indubitabile a adevărului faptic.  

 În urma discuţiilor purtate, a documentelor parcurse şi a altor 

investigaţii, se desprinde concluzia că ştirea de presă a fost deformată, 

incompletă şi tendenţios manipulată, în sensul inducerii ideii de implicare într-o 

operaţiune clandestină, cu aspecte la marginea legalităţii, a unor oameni 

politici, precum şi transmiterea în opinia publică a unei stări de slăbiciune şi 

vulnerabilitate a instituţiilor statului. 

 De altfel, dacă s-ar da crezare informaţiilor vehiculate („Miza din 

spatele scandalului „Băsescu şi armele”: 20.000.000 de euro”), se poate 

afirma chiar faptul că o parte a mass-media a avut anumite interese specifice 

care au determinat declanşarea cu rea-intenţie a acestui scandal. Ideea este 

întărită de uşurinţa cu care au fost transmise opiniei publice o serie de 

informaţii false şi care, de altfel, ar fi putut fi cu uşurinţă verificate. Ca o  scurtă 

exemplificare, putem enumera: implicarea firmei Romagro Cereal, câtă vreme 

operaţiunea a fost desfăşurată de firma Oxo Network Corporation, existenţa 

unei investigaţii a INTERPOL referitoare la operaţiunea de delaborare, câtă 

vreme ancheta se referea la operaţiuni cu cereale desfăşurate de firma 

Romagro Cereal, desfăşurarea operaţiunilor de delaborare fără ca Oxo Network 

Corporation să fi deţinut autorizaţiile necesare, câtă vreme fiecare operaţiune a 

fost desfăşurată de operatori economici autorizaţi şi licenţiaţi să desfăşoare 

astfel de operaţiuni.  

Se poate constata că gestionarea, din punct de vedere al comunicării 

publice, a acestei informaţii de presă a fost extrem de deficitară la nivelul 
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principalelor instituţii implicate. De altfel, lipsa de comunicare în timp real a 

condus la acumularea şi exacerbarea ambiguităţilor, pe care unii ziarişti le-au 

speculat aruncând pe piaţa ipoteze care nu se susţin. 

 Pentru a preveni repetarea unor astfel de situaţii pe viitor, membrii 

Comisiei au identificat o serie de măsuri care trebuie luate în perioada imediat 

următoare: 

 1. Modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, în sensul obligării autorităţilor şi instituţiilor publice care 

fac obiectul unor afirmaţii, acuzaţii etc., sau care au legătură cu un 

domeniu de activitate la care se referă informaţia de presă, să prezinte 

de îndată poziţia lor oficială faţă de aceste aspecte. (formularea unui nou 

alineat, alin. (4) la art. 19 al legii). 

2. Necesitatea existenţei unei strategii de comunicare publică, în scopul 

promovării unei imagini instituţionale reale‚ fixarea sarcinilor prioritare şi 

elaborarea documentelor organizatorice şi conceptuale, pe baza cărora se 

desfăşoară activitatea de relaţii publice şi de promovare a imaginii instituţiei, 

pentru a demonstra deplina şi permanenta deschidere comunicaţională, 

transparenţa, oportunitatea, corectitudinea şi echidistanţa faţă de mass-media, 

de reprezentanţii societăţii civile, în general.  

 3. Modificarea atitudinii publice a instituţiilor vizate, în vederea sporirii 

gradului de transparenţă, deschidere şi credibilitate, în corelare cu locul, rolul şi 

importanţa  prerogativelor ce le sunt conferite prin lege. 

4. Elaborarea şi transmiterea periodic de către instituţiile publice a unor 

informări de presă, cuprinzând situaţiile de fapt şi stadiul soluţionării cazurilor 

semnalate de mass-media, pentru a fi puse la dispoziţia celor interesaţi, în 

scopul unei informări corecte şi unitare a opiniei publice.  

 

 

 Deputat, 

           Costică Canacheu 

 

Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
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