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P R O C E S – V E R B A L 
al sedintelor Comisiei din zilele de 1, 3 si 4 martie 2004 

 
 
 
 Luni, 1 martie 2004, între orele 15,00 – 16,00, la lucrarile comisiei sunt 
prezenti 19 deputati, fiind absent motivat un deputat. 

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Razvan Ionescu, 
presedintele comisiei.  

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala  si-a 
desfasurat lucrarile, având urmatoarea ordine de zi: 

- examinarea scrisorii Presedintelui României, adresata Parlamentului, 
pentru aprobarea solicitarilor de suplimentare a participarii României cu efective 
militare în Afghanistan. 

La lucrarile Comisiei participa, în calitate de invitat, domnul general 
maior Sergiu Medar – reprezentant al Ministerului Apararii Nationale. 

În deschiderea sedintei, domnul deputat Razvan Ionescu prezinta 
scrisoarea Presedintelui României, adresata Parlamentului pentru a aproba 
suplimentarea participarii României în Afghanistan cu un detasament special de 
informatii militare la misiunea Fortei Internationale pentru Asisitenta de 
Securitate, precum si aprobarea participarii României cu efective militare în 
Afghanistan, la Proiectul „Echipe pentru Reconstructia Provinciilor”, condus de 
Germania. În  continuare, domnul deputat Razvan Ionescu îl roaga pe invitat sa 
prezinte principalele date si aspecte care privesc cele doua solicitari ale 
P resedintelui României si sa raspunda la întrebarile ce îi vor fi adresate. 

Domnul general-maior Sergiu Medar prezinta pe larg împrejurarile, 
motivele si scopurile suplimentarii participarii tarii noastre în Afghanistan cu 
efectivele militare precizate în scrisoare si raspunde întrebarilor care îi sunt 
adresate de mai multi membri ai Comisiei. 

Dupa ce invitatul paraseste sala de sedinte, domnul Razvan Ionescu 
prezinta raportul comun al celor doua Comisii pentru aparare, ordine publica si 
siguranta nationala, precum si proiectul de hotarâre. 
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La propunerea domnului deputat Gheorghe Ana, se admite o interventie 
pe textul raportului comun. 

În cadrul dezbaterii, membrii Comisiei au avut în vedere aprecierea 
exprimata de Presedintele României, potrivit careia sporirea participarii tarii 
noastre cu efective militare în Afghanistan va contribui la procesul de stabilizare 
interna si de asigurare a controlului în aceasta tara, ca si la dezvoltarea ulterioara 
a relatiilor României cu statele Aliantei Nord- Atlantice. De asemenea, membrii 
Comisiei au avut în vedere situatia actuala de securitate din Afghanistan, precum 
si recentele atentate la adresa fortelor coalitiei internationale, inclusiv la adresa 
fortelor românesti. 

Constatând justetea considerentelor care fundamenteaza aprobarea celor 
doua solicitari de catre Parlament, membrii comisiei le-au avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi pentru.  

 
Miercuri, 3 martie 2004, între orele 09,30 – 16,00, la lucrarile comisiei 

sunt prezenti 25 deputati, 2 fiind absenti motivat. 
Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, 

vicepresedintele comisiei.  
Comisia a hotarât, cu unanimitate de voturi pentru,  urmatoarea ordine de 

zi: 
1. Vot final asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între 

România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-
ucrainene, colaborarea si asistenta mutuala în problemele de frontiera, 
semnat la Cernauti la 17 iunie 2003. 

2. Dezbaterea raportului înlocuitor asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind 
regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. 

3. Dezbaterea si avizarea în fond a propunerii legislative pentru 
completarea si modificarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la 
propriul dosar si deconspirarea Securitatii ca politie politica (Initiatori: 
Ion Stan, Dan Verbina, Radu Constantin si Gheorghe Dutu). 

4. Dezbaterea si avizarea în fond a propunerii legislative pentru  
modificarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si 
deconspirarea Securitatii ca politie politica (Initiatori: Puiu Hasotti si 
Crin Antonescu). 

 
La lucrarile Comisiei, pentru punctul 1 al ordinii de zi,  participa în 

calitate de invitat, domnul Cosmin Dinescu, director adjunct la Directia drept 
international si tratate din Ministerul Afacerilor Externe. 

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat Marcu Tudor propune 
continuarea dezbaterii Tratatului pe articole, avându-se în vedere, totodata, 
observatiile si propunerile  Consiliulu i Legislativ, pentru a se formula eventuale 
amendamente/rezerve. 
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Domnul deputat Radu Stroe îsi exprima opinia de a se proceda la votul 
final supra proiectului de lege pentru aprobarea Tratatului, întrucât asupra 
întelegerilor internationale bilaterale nu se intervine cu amendamente/rezerve.  

Fiind solicitat a-si exprima punctul de vedere, reprezentantul Ministerului 
Afacerilor Externe explica, motivând juridic, faptul ca tratatele bilaterale nu se 
adopta cu rezerve si arata ca, în astfel de situatii, rezervele se solutioneaza prin 
reluarea negocierilor între parti. 

În continuare, domnul Cosmin Dinescu raspunde la întrebarile care îi sunt 
adresate de catre domnii deputati Marcu Tudor, Ioan Oltei, Constantin Bucur, 
Alexandru-Octavi Stanescu si Metin Cerchez. 

Domnul deputat Marcu Tudor arata ca pentru textul Tratatului nu s-au 
avut în vedere observatiile si propunerile formulate de Consiliul Legislativ în 
avizul favorabil pe care l-a emis, exemplificând semnalarile referitoare la art. 28, 
art. 30, art. 39, precum si la clauza finala, toate acestea putând fi solutionate , 
dupa opinia sa, în cadrul dezbaterii Tratatului pe articole. De asemenea, 
subliniaza ca nu poate fi de acord cu textul articolului 1, prin care se legitimeaza 
un tratat anterior, nedrept si impus României de fosta URSS, si nici cu 
procedura prevazuta la art. 37 alin. (2), care nu permite partilor sa se adreseze,  
la nevoie, unor organisme internationale competente pentru rezolvarea 
eventualelor diferende privind interpretarea si aplicarea prevederilor Tratatului. 
În aceste conditii, desi tratatul intre România si Ucraiana are multe prevederi 
valoroase, personal va vota împotriva ratificarii acestuia, iar în plenul Camerei 
îsi va motiva pe larg aceasta pozitie. 

P roiectul de lege a fost avizat favorabil de catre membrii Comisiei cu 20 
voturi pentru, 4 voturi împotriva si o abtinere. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi,  în cadrul dezbaterii raportului înlocuitor la 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
1/1999,  membrii Comisiei au analizat si si-au exprimat opiniile, atât cu privire 
la reglementari propuse în raportul înlocuitor, cât si la cerinta corelarii lor firesti 
cu întelesul expresiilor „stare de asediu” si „stare de urgenta” în cuprinsul 
reglementarii.  Dezbaterea nu a fost finalizata, urmând a fi continuata în 
urmatoarea sedinta a Comisiei.  

La punctele 3 si 4 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au luat act de 
solicitarea adresata, cu nr.1 COZ din 03.02.2004, de catre Comitetul ordinii de 
zi si, drept urmare, au fost de acord sa dezbata propunerile legislative care se 
refera la legea nr. 187/1999, numai dupa ce se va primi punctul de vedere al 
Guvernului în referire la initiativa legislativa mentionata la nr. 4 pe ordinea de zi 
a Comisiei. 
 

Joi 4 martie 2004, între orele 10,00 – 12,30, la lucrarile comisiei sunt 
prezenti 18 deputati, 9 deputati fiind absenti, dintre care 2 motivat. 

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, 
vicepresedintele comisiei.  
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Comisia a hotarât, cu unanimitate de voturi pentru,  urmatoarea ordine de 
zi: 

- continuarea dezbaterii raportului înlocuitor asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind 
regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. 

Cu ocazia dezbaterilor, în legatura cu definirea,  pe deplin 
corespunzatoare scopului legii, a expresiilor „stare de asediu” si „stare de 
urgenta”, membrii Comisiei au convenit sa consulte grupurile parlamentare din 
care fac parte, asupra întelesului fiecareia dintre aceste sintagme si sa formuleze 
propuneri adecvate, pentru a fi analizate în Comisie. 
 

 
 

 
 

VICEPRESEDINTE, 
 

Marcu TUDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.  cons. Manon Florescu  

 


