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Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională

Bucureşti, 26.09.2002 

P R O C E S – V E R B A L
al şedinţelor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 septembrie 2002 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi motivat 2 deputaţi şi
nemotivat 2 deputaţi.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ovidiu Drăgănescu,
vicepreşedintele comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
     Marţi, 24 septembrie 2002, între orele 9.30 – 19.00

1. Dezbaterea în fond şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi
Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea batalionului multinaţional de geniu,
semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002. 

2. Dezbaterea în fond şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind protecţia informaţiilor secrete
din domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2002. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind circulaţia pe drumurile publice. 
4. Continuarea dezbaterilor şi avizarea proiectului de Lege privind paza obiectivelor,

bunurilor şi protecţia persoanelor.

     Miercuri, 25 septembrie între orele 8.30–16.30 şi Joi, 26 septembrie, între orele 8.30-12.30

 Continuarea dezbaterilor şi avizarea proiectului de Lege privind paza obiectivelor,
bunurilor şi protecţia persoanelor.

.
În ziua de marţi, 24 septembrie 2002, la lucrările comisiei participă ca invitaţi:

- doamna Sofia Balaban, consilier juridic în Ministerul Apărării Naţionale;
- doamna col. Adriana Crăciun, consilier juridic în Ministerul de Interne;
- domnul lt.col. Ion Gheorghiu, consilier juridic în cadrul Ministerului de Interne;
- doamna Nina Badea, comisar în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei.

Lucrările şedinţei încep cu dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
între Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi
Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea batalionului multinaţional de geniu, semnat la
Budapesta la 18 ianuarie 2002, prevăzut pe ordinea de zi, la punctul 1. 
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Doamna Sofia Bălăban, reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale, expune
domnilor deputaţi o prezentare cuprinzătoare a proiectului de lege. Această prezentare este
urmată de o succesiune de întrebări şi răspunsuri pe marginea acestui proiect de lege.

În urma supunerii la vot, Comisia, a adoptat, cu unanumitate de voturi pentru,
elaborarea unui raport, în forma prezentată.

Lucrările şedinţei continuă cu dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind protecţia
informaţiilor secrete din domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2002. Doamna
Sofia Bălăban, reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale, expune domnilor deputaţi o
prezentare cuprinzătoare a acestui proiect de lege, care este succedată de discuţii cu caracter
general în cadrul cărora îşi exprimă punctele de vedere, atât iniţiatorii, cât şi domnii deputaţi.

În urma supunerii la vot, Comisia, a adoptat, cu unanumitate de voturi pentru,
elaborarea unui raport, în forma prezentată.

Lucrările şedinţei continuă cu dezbaterea proiectului de Lege privind circulaţia pe
drumurile publice. Doamna Nina Badea, reprezentantul Inspectoratului General al Poliţiei,
prezintă domnilor deputaţi prevederile acestui proiect de lege. În cadrul dezbaterilor îşi
exprimă opiniile şi, după caz, formulează întrebări pentru invitaţi, domnii deputaţi Ana
Gheorghe, Timotei Stuparu, Oltei Ioan, Valentin Vasilescu, Constantin Bucur, Ristea Priboi,
Costică Canacheu, Octavian Mitu, Dorel Zăvoianu, Cerchez Metin, Tiberiu Toro şi Cornel
Boiangiu. Invitaţii răspund argumentat la întrebările ce le sunt adresate. Sunt dezbătute
argumentele prezentate pentru amendamentele formulate de domnii deputaţi. Amendamentele
admise sau respinse sunt redate în Raportul Comisiei.

În urma supunerii la vot, Comisia, a adoptat, cu unanumitate de voturi pentru,
elaborarea unui aviz favorabil.

Datorită orei înaintate, membrii comisiei decid ca dezbaterile proiectului de Lege
privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor, să fie continuate în şedinţa
viitoare.

În ziua de miercuri, 25 septembrie 2002, la lucrările comisiei sunt prezenţi 22
deputaţi, fiind absenţi motivat 2 deputaţi, iar nemotivat 2 deputaţi.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ovidiu Drăgănescu,
vicepreşedintele comisiei.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:
- domnul mr. Eugen Iorga din cadrul Serviciului Român de Informaţii;
- domnul col. Florea Popescu din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul col. Florea Făiniş din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul lt.col. Ion Gheorghiu, consilier juridic în cadrul Ministerului de Interne;
- domnul lt.Aurel Capotă din cadrul Jandarmeriei Române;
- domnul lt.col. Nuţu Dorel din cadrul Jandarmeriei Române;
- domnul Ionel Manolache din cadrul I.G.P.

În cadrul dezbaterilor sunt reluate discuţiile privitoare la  proiectul de Lege privind
paza

obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor. Dezbaterea continuă de la art.42 până la
art.51, inclusiv. Sunt discutate amendamentele formulate de domnii deputaţi. Domnul deputat
Ristea Priboi propune membrilor comisiei amânarea dezbaterilor proiectului de lege şi
reluarea acestora în şedinţa următoare. În urma supunerii la vot, membrii comisiei adoptă, cu
unanimitate de voturi pentru, propunerea sus-menţionată. 

În ziua de joi, 26 septembrie 2002, la lucrările comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi,
fiind absenţi motivat 2 deputaţi, iar nemotivat 2 deputaţi.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ristea Priboi, secretarul comisiei.
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La lucrările comisiei participă ca invitaţi:
- domnul mr. Eugen Iorga din cadrul Serviciului Român de Informaţii;
- domnul col. Florea Popescu din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul col. Florea Făiniş din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul lt.col. Ion Gheorghiu, consilier juridic în cadrul Ministerului de Interne;
- domnul lt.col. Nuţu Dorel din cadrul Jandarmeriei Române;
- domnul Ionel Manolache din cadrul I.G.P.

În cadrul lucrărilor şedinţei sunt reluate discuţiile referitoare la proiectul de Lege
privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor. Dezbaterile privitoare la acest
proiect de lege sunt finalizate, urmând, ca într-o viitoare şedinţă, să se treacă la votarea
amndamentelor formulate pentru unele articole de domnii deputaţi

Considerând necesară prezenţa domnului ministru Ioan Mircea Paşcu care să explice
declaraţiile referitoare la încheierea  acordului cu SUA, privind imunitatea soldaţilor
americani faţă de Curtea Penală Internaţională şi, respectiv, implicarea ţării noastre în
conflictul împotriva Irakului, domnul deputat Constantin Bucur, solicită invitarea domnului
ministru într-o şedinţă ulterioară. Domnul deputat menţionează faptul că va face această cere,
în scris, Biroului Comisiei.

 
       VICEPREŞEDINTE,                                                                      SECRETAR, 

          Ovidiu Virgil DRĂGĂNESCU                                                        Ristea PRIBOI                                      
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