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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţei comisiei din zilele de 11şi 13 februarie 2003  

 
 
Marţi, 11 februarie 2003, între orele 12.30-14.00  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 25 

deputaţi, un deputat fiind absent nemotivat. 
Pentru prima parte a şedinţei, lucrările sunt conduse de domnul deputat Răzvan 

Ionescu, împreună cu domnul senator Sergiu Nicolaescu, preşedinţii celor două comisii pentru 
apărare din Camera Deputaţilor şi Senat. 

Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi, introducerea spre dezbatere pe ordinea de 
zi, a scrisorii preşedintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru a 
aproba participării României la Coaliţia antiirakiană . 

La lucrările comisiilor, participă, în calitate de invitaţi:  
-     domnul ministru al apărării Ioan Mircea Paşcu;  
-     domnul ministru de externe Mircea Geoană. 
Membrii celor două comisii, dezbat împreună cu cei doi invitaţi, o serie de probleme 

legate de temeiul în care a fost adresată solicitarea participării României la această operaţiune, 
ce măsuri interne trebuiesc luate pentru susţinerea acesteia precum şi pentru  faza post război. 
De asemenea, se pun întrebări referitoare la  costurile directe şi indirecte ale operaţiunii, 
precum şi la misiunea subunităţilor româneşti, care urmează să fie angajate în zona de conflict 
şi a rolului lor în gestionarea  noii situaţii politice post conflict. Domnul ministru Mircea 
Goană precizează că  participarea la Coaliţiei împotriva Irakului, dovedeşte fidelitatea, 
solidaritatea şi consecvenţa României faţă de Alianţă , în calitatea sa de stat invitat la aderare. 

Proiectul de lege este amendat de către domnul deputat Octavian Mitu, în sensul 
modificării art. 1, astfel : “ca urmare a nerespectării rezoluţilor Consiliului de Securitate 
ONU, se aprobă…”, propunere care nu este  aprobată de ceilalţi membrii. De asemenea, 
comisiile  formulează un amendament comun de modificare a expresiei “coaliţie antiirakiană 
în “coaliţie împotriva Irakului”, amendament însuşit de către cele două comisii. Doamna 
senator Norica Nicolae propune menţionarea în cuprinsul proiectului a acordării dreptului de 
survol, propunere care este retrasă.  

În urma discuţiilor, scrisoarea preşedintelui României este supusă la vot şi este 
adoptată cu 23 de voturi pentru şi 3 abţineri.  

La ora 15.00, comisia îşi reia lucrările, hotărând cu unanimitate de voturi următoarea 
ordine de zi:  
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1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă , a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.153/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2002 privind creşterile salariale ce 
se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituţiile publice de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.178/2002 pentru recompensarea 
personalului Ministerului Apărării Naţionale care a participat la activităţile desfăşurate în 
cadrul procesului de aderare a României la NATO. 

4. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă a  proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.169/2002 pentru completarea articolului 
58 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. 

5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii 
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

6. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

7. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, aproiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2002 privind suspendarea unor dispoziţii din 
Legea cetăţeniei române nr.21/1991. 
La lucrările şedinţei participă în calitate de invitaţi:  
- domnul Marius Petrescu, Director General ORNISS  
- domnul Daniel Capotă, angajat ORNISS 
- domnul colonel Mihai Calianu, şeful Direcţiei Juridice din Serviciu de Informaţii 

Externe 
- doamna colonel Adriana Flucuş, consilier juridic al Serviciu de Informaţii Externe 

Lucrările şedinţei încep cu examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
ordonanţei guvernului privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S). Domnul Marius Petrescu  precizează că 
O.R.N.I.S.S. funcţionează ca instituţie publică în subordinea Guvernului, cu atribuţii de 
reglementare, autorizare, evidenţă şi control în domeniul informaţiilor naţionale clasificate, 
având totodată rol de organism naţional de legătură cu Oficiul de Securitate al NATO. Din 
acest punct de vedere, crearea ORNISS este de natură a facilita punerea în aplicaţie  a 
Planului pentru Aderare la NATO, lansat în aprilie 1999, care monitorizează capacitatea 
ţărilor candidate de a contribui la apărarea colectivă şi la noile misiuni ale Alianţei. România, 
ca ţară invitată la aderare, trebuie să se concentreze pe utilizarea procedurilor adecvate pentru 
a asigura securitatea informaţiilor clasificate precum şi pe compatibilizarea legislaţiei internă 
cu angajamentelor şi acordurilor de cooperare din cadrul  NATO.  

Membrii comisiei trec la dezbaterea în fond a  proiectului de Lege, unii deputaţi 
propunând amendamente. În urma discuţiilor purtate, amendamentele sunt respinse, proiectul 
de lege fiind adoptat în forma în care a fost votat de către Senat. Amendametele admise sau 
respinse vor fi redate în raportul comisiei.  

În continuarea şedinţei, membrii comisiei dezbat şi avizează în fond, proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.169/2002 pentru completarea 
articolului 58 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, proiect prevăzut la 
punctul 4 al ordinii de zi. Domnul deputat Răzvan Ionescu prezintă obiectivul proiectului de 
lege precum şi expunerea de motive, după care deputaţii dezbat pe larg, împreună cu invitaţii,  
o serie de aspecte privind condiţiile de acordare a gradului de general de brigadă coloneilor 
din Serviciul de Informaţii Externe, condiţii legate de vechime sau încadrare în funcţii.  
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 Răspunzând întrebărilor domnului deputat Marcu Tudor, domnul colonel Mihai 
Calianu precizează că integrarea României în structurile euro-atlantice a impus armonizarea 
structurii de organizare a SIE la noile cerinţe de securitate, ceea ce a determinat prevalenţa 
criteriilor de performanţă profesională asupra condiţiei formale a vechimii în grad. 

În cadrul discuţiilor generale pe marginea proiectului, îşi exprimă părerea domnii 
deputaţi Dorel Bahrin şi  Răzvan Ionescu, în legătură cu promovarea în funcţii a ofiţerilor 
specialişti în domeniul informaţiilor externe, precum şi alte probleme legate de raporturile de 
subordonare în cadrul SIE. 

La finalul dezbaterilor, membrii comisiei trec la votarea proiectului de Lege, care este 
avizat favorabil, cu 21 de voturi pentru, 3 împotrivă şi o abţinere. 

Discuţiile prelungindu-se peste ora alocată lucrărilor şedinţei, membrii comisiei  
hotărăsc amânarea discutării celorlalte puncte de pe ordinea de zi pentru şedinţa următoare. 

Joi, 13 februarie 2003, între orele 9.30-12.30  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 21 
deputaţi, 5 deputaţi sunt absenţi, dintre care unul motivat. 

Lucrările sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele comisiei  
Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi, următoarea  ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2002 privind creşterile salariale ce 
se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituţiile publice de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.178/2002 pentru recompensarea 
personalului Ministerului Apărării Naţionale care a participat la activităţile desfăşurate în 
cadrul procesului de aderare a României la NATO. 

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii 
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, aproiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2002 privind suspendarea unor dispoziţii din 
Legea cetăţeniei române nr.21/1991. 

5. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege pentru ratificarea acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, 
privind modificarea articolului 1 din Acordul între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete 
de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997. 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.32/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de 
muncă. 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor 
fizice. 

La lucrările şedinţei au participat în calitate de invitaţi: 
- domnul Doncean, şeful Direcţiei Financiare din SRI 
- domnul Cristian Anton, contabil şef SPP 
- domnul general Dudu Vasile, adjunctul directorului SPP 
- domnul Popescu Florea, consilier SPP 
- domnul colonel Tătuţ Mihai, director adjunct al Direcţiei Juridice din Ministerul de 

Interne 
- domnul locotenent –colonel Nuţu Dorel, consilier juridic la Ministerul de Interne 
- domnul locotenent Ilie Florentin, consilier juridic MApN  
- domnul căpitan Vasile Florin, consilier juridic MApN 
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- doamna Cioiulescu Mădălina, consilier juridic MApN 
- domnul Peţu Paraschiv, şeful Direcţiei de Evidenţă a Populaţiei 
- doamna Bordeianu Simona, director general adjunct în Ministerul Muncii 

În deschiderea şedinţei, membrii comisiei discută, împreună cu invitaţii din partea 
SPP, MI şi MapN despre mecanismul de acordare a creşterilor salariale în anul 2003 pentru 
personalul militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională, după care se trece la votarea pe articole a ordonanţei, care este avizată favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Răzvan Ionescu prezentă prevederi 
ordonanţei guvernului privind recompensarea personalului MapN care a participat la activităţi 
specifice procesului de aderare la NATO, cerând totodată invitaţilor din MapN o listă a celor 
recompensaţi, listă care urmează să fie depusă la biroul  comisiei, pâna în data de marţi, 18 
februarie 2003.  Domnul deputat Costică Canacheu doreşte să cunoască criterile în funcţie de 
care sunt recompensaţi participanţii.  

În urma discuţiilor, membrii comisiei decid cu  unanimitate de voturi avizare 
favorabilă a proiectului de Lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, comisia aprobă, cu unanumitate de voturi proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile 
compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 

La punctul 4 al ordinii de zi, domnii deputaţi Alexandru Stănescu şi Costică Canacheu 
discută cu domnul colonel Tăuţ Mihai modificările care sunt aduse legii cetăţeniei române, de 
ordonanţa guvernului nr.160 din 2002. 

În urma dezbaterilor, comisia hotărăşte în unanimitate să sipună proiectul de Lege, 
plenului Camerei Deputaţilor. 

La punctul 5 al ordinii de zi, se dezbate necesitatea modificării articolului 1 din 
Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a 
schimbului de informaţii militare secrete de stat, articol care face referire la două niveluri de 
clasificare a informaţiilor secrate de stat, şi care , după intrarea în vigoare a H.G. 864/2000 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Securitate, şi a Legii 
nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, nu mai este în conformitate cu 
legislaţia română. Din aceste considerente, comisia horărăşte , cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
 La punctul  6 al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbătut pe articole, modificările şi 
completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă nr.32/2003, legii permiselor de muncă, avizând 
favorabil, cu unanimitate de voturi, prezentul proiect de Lege. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei examinează proiectul de Lege şi 
expunerea de motive, după care trec la dezbaterea pe articole. În urma prezentării proiectului, 
făcută de domnul invitat Peţu Paraschiv, domnul deputat Alexandru Octavi Stănescu a propus 
un amendament de formă a ordonanţei,  amendament ce a fost însuşit de către comisie. 
Amendamentele admise sau respinse voi fi redate în avizul comisiei.  
                                       
 

PREŞEDINTE, 
 

Răzvan IONESCU 


