
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare, ordine                                                          Bucureşti, 03.10.2002
publică şi siguranţă naţională

P R O C E S – V E R B A L
al şedinţelor Comisiei din zilele de 1 şi 2 octombrie 2002 

Marţi, 1 octombrie 2002, la lucrările comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absent
motivat 1 deputat şi nemotivat 4.

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

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
   Marţi, 1 octombrie 2002, între orele 11,00-19,00

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii
nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile
statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat. 

2. Dezbaterea în fond şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2002 privind achiziţionarea dintr-o
singură sursă a produselor şi serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor
distinctive, insignelor şi documentelor de legitimare ale poliţiştilor.

3. Dezbaterea în fond şi avizarea Raportului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind
activitatea desfăşurată în 2001. 

   Miercuri, 2 octombrie 2002, între orele 8,30-16,30

1. Audierea şefilor catergoriilor de forţe ale Armatei, pentru a prezenta stadiul reformelor
din armată şi problemele bugetare ridicate de procesul de reformă. 

2. Continuarea dezbaterilor în fond şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2002 privind achiziţionarea
dintr-o singură sursă a produselor şi serviciilor necesare asigurării uniformelor,
însemnelor distinctive, insignelor şi documentelor de legitimă apărare ale poliţiştilor.

3. Vot final asupra proiectului de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia
persoanelor.

În ziua de marţi, 1 octombrie 2002, la lucrările comisiei participă ca invitaţi:
- domnul col.Mihai Tătuţ, director adjunct- Direcţia Juridică a Ministerului de Interne;
- domnul lt.col. Ion Gherghinoiu, consilier juridic-Direcţia Juridică a Ministerului de

Interne;
- doamna mr.Kope Iuliana, consilier juridic-Direcţia Juridică a Ministerului de Interne;
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- domnul lt.col. Nuţu Dorel Marian, consilier juridic – Ministerul de Interne,
Jandarmeria Română;

- domnul Mădălin Cioculescu, consilier juridic-Direcţia Relaţii cu Parlamentul şi
Armonizare Legislativă din Ministerul Apărării Naţionale;

- domnul mr.Gheorghe Mocanu, consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării
Naţionale;

- domnul Gheorghe Marinescu, şef secţie-Direcţia Domenii şi Infrastructură a
Ministerului Apărării Naţionale;

- domnul mr.Eugen Iorga, consilier juridic în cadrul Serviciului Român de Informaţii; 
- domnul comisar şef Vasile Standin cadrul Inspectoratului General al Poliţiei.

Lucrările comisiei încep cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie
construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,
aflată pe ordinea de zi la punctul 1. În cadrul dezbaterilor domnul deputat Răzvan Ionescu
precizează faptul că, recent, Comisia a mai fost sesizată pentru a aviza două propuneri
legislative, cu acelaşi domeniu de reglementare care au fost repinse. Totodată, domnul deputat
menţionează faptul că se aşteaptă un punct de vedere din partea Guvernului referitor la  cele
două propuneri respinse şi, totodată, recomandă  să se procedeze în acelaşi mod şi cu această
ultimă propunere legislativă. În urma supunerii la vot, Comisia decide, cu majoritate de voturi
pentru şi o abţinere, elaborarea unui aviz de respingere.

Lucrările comisiei continuă cu dezbaterea  proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2002 privind achiziţionarea dintr-o singură sursă a
produselor şi serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor şi
documentelor de legitimare ale poliţiştilor, prevăzut pe ordinea de zi la punctul  2. Domnul
Mihai Tătuţ, reprezentantul Ministerului de Interne, expune domnilor deputaţi o prezentare a
proiectului de lege. În urma prezentării realizate, domnii deputaţi Răzvan Ionescu, Costică
Canacheu, Octavian Mitu şi Octavian Stănescu îşi exprimă opiniile şi, după caz, formulează
întrebări pentru invitaţi. Invitaţii răspund la întrebările ce le sunt adresate. Considerând
necesară prezenţa la lucrări a şefului Direcţiei Logistice din Ministerul de Interne  care să
susţină argumentat prevederile proiectului de lege, domnul deputat Răzvan Ionescu solicită
amânarea dezbaterilor pentru lucrările comisiei din 2 octombrie 2002. Prin consens, membrii
comisiei sunt de acord cu propunerea prezentată. 

Lucrările comisiei continuă cu dezbaterea în fond a Raportului Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării privind activitatea desfăşurată în 2001, prevăzut la ultimul punct de pe
ordinea de zi. La discuţii participă domnul general Viorel Bârloiu, secretarul Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării. Acesta prezintă domnilor deputaţi activitatea CSAT, şi răspunde
tuturor întrebărilor adresate de membrii comisiei, referitor la cele 10 şedinţe, 212 rapoarte şi
170 de hotărâri ale Consiliului din anul 2001. În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate
de voturi pentru, a hotărât  avizarea favorabilă a Raportului CSAT.  

Miercuri, 2 octombrie 2002, la activităţile desfăşurate de comisie sunt prezenţi 21
deputaţi, fiind absent motivat 1 şi nemotivat 4.

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

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:
- domnul gl. lt. Ion Magdalena - comandantul categoriilor de forţe aeriene;
- domnul gl.lt. Eugeniu Bădălan - comandantul categoriilor de forţe terestre;
- domnul viceamiral Corneliu Rudencu - comandantul categoriilor de forţe navale; 
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- domnul col. Mihai Tătuţ, director adjunct - Direcţia Juridică a Ministerului de
Interne;

- domnul col. Constantin Zăvăleanu Şeful Direcţiei Logistice din cadrul Ministerului
de Interne. 

Lucrările comisiei încep cu audierea şefilor categoriilor de forţe ale Armatei,
prevăzută

pe ordinea de zi. În cadrul discuţiilor membrii comisiei pun în discuţie probleme legate de: 

 stadiul realizării reformei armatei în condiţiile perspectivei aderării la NATO ?
 fondurile bugetare asigurate pentu realizarea obiectivelor reformei în cadrul Armatei ?
 modul de realizare a controlului parlamentar asupra forţelor armate având ca obiectiv

principal  verificarea condiţiilor de pregătire militară,  de cazare, de hrană  şi de
echipare a personalului ?

 modul de soluţionare a disponibilizărilor de mijloace umane,  de materiale şi  de tehnică
militară ?
Pentru unele dintre problemele ridicate în faţa comandanţilor categoriilor de forţe ale

Armatei, domnii deputaţi Dorel Bahrin, Octavian Stănescu, Ana Gheorghe şi Ion Oltei doresc
ca răspunsurile să vină, în scris, la Comisie până în data de 9 octombrie 2002. În continuare
invitaţii răspund domnilor deputaţi Costică Canacheu, Dănuţ Saulea, Constantin Bucur,
Cornel Boiangiu, Valentin Vasilescu, Octavian Mitu, Dorel Zăvoianu, Virgil Popescu şi
Timotei Stuparu care doresc clarificarea, pe loc, a problemelor ridicate. 

Lucrările comisiei continuă cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.108/2002 privind achiziţionarea dintr-o singură sursă
a produselor şi serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor şi
documentelor de legitimare ale poliţiştilor. Discuţiile pe marginea prevederilor de lege sunt
reluate în prezenţa domnului col. Constantin Zăvăleanu, şeful Direcţiei Logistice- Ministerul
de Interne care, răspunzând la întrebări, clarifică unele problemele ridicate de domnii
deputaţi. 

În intervenţia sa, domnul deputat Costică Canacheu afirmă că prevederile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.108/2002 constituie o excepţie de la regula licitaţiilor şi, din acest
motiv, propune modificarea acesteia. Această propunere este respinsă în urma supunerii la vot
de membrii comisiei, cu 7voturi pentru şi 7 voturi împotrivă.

Domnul deputat Costică Canacheu întreabă pe reprezentantul Ministerului de Interne
de ce este necesară iniţierea acestui act normativ. În răspunsul său, domnul Constantin
Zăvăleanu precizează că acest fapt este necesar deoarece organizarea şi desfăşurarea
procedurilor de achiziţie a articolelor de echipament ar determina întârzierea transpunerii în
practică a prevederilor Legii nr.218/2002 şi a Legii nr.360/2002 cu 4-7 luni;

După precizările făcute de reprezentantul Ministerului de Interne, domnul deputat
Răzvan Ionescu propune membrilor comisiei votarea Ordonanţei de Urgenţă în forma
prezentată de iniţiator. În urma supunerii la vot, Comisia decide, cu 9 voturi pentru, 3 voturi
împotrivă şi 2 abţineri, elaborarea unui raport favorabil.

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei votul final asupra proiectului de
Lege privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanei este amânat pentru o şedinţă
ulterioară.

                                 PREŞEDINTE,

                                             Răzvan IONESCU
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