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PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 2 şi 3 aprilie 2002

 În ziua de 2 aprilie 2002, la lucrările comisiei sunt prezenţi 20
deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 3.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: dl. Sorin Encuţescu, secretar
de stat în Ministerul Apărării Naţionale, dl. general de brigadă Vasile Drăgoi,
şeful Oficiului Naţional pentru Refugiaţi din Ministerul de Interne şi dl.
colonel Tătuţ Mihai, locţiitor al şefului Direcţiei juridice din Ministerul de
Interne.

Lucrările sedinţei sunt conduse de dl. deputat Răzvan Ionescu,
preşedintele comisiei.

Comisia adoptă, cu unanimitate de voturi pentru, ordinea de zi pentru 2
şi 3 aprilie, astfel:  

Marţi, 2 aprilie 2002, între orele 14.00-20.00
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România.
2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2001
pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind
colaborarea în combaterea criminalităţii, în special a formelor ei organizate,
semnat la Erevan la 31 octombrie 2001.
4. Între orele 16.00-19.00, desfăşurarea unor activităţi specifice controlului
parlamentar, de către subcomisia repartizată la Ministerul de Interne.

Miercuri, 3 aprilie 2002, între orele 14.00-20.00
1. Întâlnire cu domnii: deputat Ovidiu Cameliu Petrescu, vicepreşedinte al
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Camerei Deputaţilor, Mihnea Motoc, secretar de stat şi Alexandru Irimia
consilier, ambii din Ministerul Afacerilor Externe şi deputat Radu
Podgoreanu, preşedintele Comisiei pentru politică externă a Camerei
Deputaţilor, pentru informarea membrilor comisiei în legătură cu unele
aspecte ale programului de lobby parlamentar în statele membre NATO.
2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.92/1996 privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
3. Discuţii de principiu asupra propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Corpului gardienilor publici.
 Domnul deputat Răzvan Ionescu informează pe membrii comisiei că a
primit mai multe telefoane de la persoane interesate în promovarea propunerii
legislative privind organizarea şi funcţionarea serviciilor private de pază,
transporturi speciale şi investigaţii, pe care a iniţiat-o împreună cu alţi
membrii ai comisiei. Persoanele respective şi-au manifestat dorinţa de a
prezenta unele aspecte ce ar putea conduce la finalizarea în cât mai bune
condiţiuni a reglementărilor în domeniu.

În legătură cu aceeaşi temă, domnul deputat Răzvan Ionescu
informează membrii comisiei şi despre faptul că în Slovacia, între 21-23
aprilie 2002, va avea loc o întâlnire internaţională pe tema Regulamentului
privind firmele private de pază şi securitate, la care suntem şi noi invitaţi.
Asupra participării vom primi amănuntele necesare şi ne vom consulta.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. Domnul deputat Răzan Ionescu
invită în sala de şedinţe pe generalul de brigadă Vasile Drăgoi, pentru a
prezenta şi susţine proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România. 

Invitatul informează pe membrii comisiei cu privire la necesitatea
modificării şi completării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.102/2000 pe
care iniţiatorul a ţinut să o actualizeze prin adoptarea ordonanţei Guvernului
care se dezbate astăzi şi răspunde la întrebările ce-i sunt adresate de domnii
deputaţi Tudor Marcu  şi Voinea Florea.

Proiectul de lege este aprobat de membrii comisiei cu 20 de voturi
pentru, nici un vot împotrivă şi nici o abţinere.

La punctul 2 al ordinii de zi, este invitat în sala de şedinţe domnul Sorin
Encuţescu . La solicitarea domnului deputat Răzvan Ionescu, invitatul
prezintă şi susţine cu argumente aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.182/2001 pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul
cadrelor militare, în forma pe care a iniţiat-o Guvernul şi nu aşa cum a fost
modificată de către Senat.
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Domnul Sorin Encuţescu răspunde la întrebările ce îi sunt adresate de
domnii deputaţi Stănescu Alexandru Octavian şi Vasilescu Valentin, iar în
urma dezbaterilor membrii comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi
pentru, proiectul de lege în forma prezentată de Guvernul României.

La punctul 3 al ordinii de zi, în sala de şedinţă este invitat dl. colonel
Tătuţ Mihai care, la solicitarea domnului deputat Răzvan Ionescu, prezintă şi
susţine, cu argumente, cerinţa aprobării proiectului de lege pentru ratificarea
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind
colaborarea şi combaterea criminalităţii, în special a formelor ei organizate,
semnat la Erevan la 31 octombrie 2001. Informează pe membrii comisiei, la
solicitarea domnului deputat Răzvan Ionescu, despre faptul că la şedinţa
comisiei nu s-a prezentat şeful Direcţiei juridice din Ministerul de Interne
deoarece acesta se află la Senat, împreună cu domnul general de divizie
Abraham Pavel.În continuare răspunde la întrebările ce-i sunt adresate de
către mai mulţi membrii ai comisiei pe tema proiectului de lege aflat în
dezbatere.

Proiectul de lege este adoptat de membrii comisiei cu unanimitate de
voturi pentru.

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul deputat Stănescu Alexandru
Octavian prezintă problemele pe care subcomisia de control parlamentar le va
aborda  în cadrul  întâlniri ce o va avea cu conducerea Ministerului de Interne,
la sediul acestuia.

Domnul deputat Răzvan Ionescu arată că mâine, 3 aprilie, domnul
deputat Stănescu Alexandru Octavian va informa pe membrii comisiei cum s-
a desfăşurat activitatea subcomisiei de control parlamentar la Ministerul de
Interne în prima zi a dialogului. Roagă pe domnul deputat Saulea Dănuţ ca, la
şedinţa de mâine a comisiei, să prezinte tematica subcomisiei de control
parlamentar la Servicul de Protecţie şi Pază.

În ziua de 3 aprilie 2002, la lucrările comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi
fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 2.

Pentru punctul 2 al ordinii de zi, participă ca invitat domnul general de
brigadă Tudor Tănase, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu,
preşedintele comisiei şi domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedinte al
comisiei.

 La punctul 1 al ordinii de zi, la întâlnirea cu membrii comisiei
participă domnii Mihnea Motoc, Alexandru Irimia şi Radu Podgoreanu. Are
loc un larg schimb informaţii şi opinii în legătură cu o serie de aspecte ale
programului de lobby parlamentar în statele membre NATO şi inclusiv pentru
îmbunătăţirea modului de organizare şi desfăşurare a acestuia. Domnul
deputat Mitu Octavian, în discursul său a ţinut să se reţină că domnia sa, cu
mult timp în urmă, a afirmat faptul că România va fi acceptată în NATO, ca
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un stat de deosebit interes.  Menţionează că acum se bucură de faptul că
semnalul său se va confirma.  

La punctul 2 al ordinii de zi, în sala de şedinţe este invitat domnul
general de brigadă Tudor Tănase, care prezintă proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2002.

Domnul general de brigadă Tudor Tănase prezintă motivele care au
fundamentat elaborarea ordonanţei de urgenţă şi răspunde la întrebările ce-i
sunt adresate de către mai mulţi membrii ai comisiei.

Proiectul de lege este adoptat cu 20 de voturi pentru, nici un vot
împotrivă şi o abţinere.
 Pentru proiectele de lege dezbătute şi avizate de comisie în zilele de 2
şi 3 aprilie 2002, amendamentele admise sau respinse sunt redate în rapoartele
acestora.

Discuţiile programate la punctul 3 al ordinii de zi au fost amânate.

         PREŞEDINTE, 

             Răzvan IONESCU                                                  
 

Red.exp.M.Ţăranu
consult.M.Florescu


