
1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare, ordine                                                                                  Bucureşti, 24.02.2003
publică şi siguranţă naţională                                                                                      Nr.32/134

P R O C E S – V E R B A L
al şedinţelor Comisiei din zilele de 18, 19 şi 20 februarie 2003

În ziua de 18 februarie 2003, la lucrările comisiei sunt prezenţi 24 de deputaţi,
fiind absent motivat 1deputat şi  absent  nemotivat 1deputat.

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

Comisia  adoptă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Discutarea raportului asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de

detectiv particular.

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind exercitarea
profesiei de detectiv particular

În deschiderea şedinţei domnul Răzvan Ionescu  supune atenţiei  membrilor Comisiei
problema desemnării unor membri care să participe la doua acţiuni externe. În urma
discuţiilor Comisia i-a desemnat pe domnii deputaţi Răzvan Ionescu, Dănuţ Saulea, Dorel
Zăvoianu, Virgil Popescu şi Ovidiu-Virgil Drăgănescu să participe la vizita din perioada
17-19.03.2003 organizată la Comisia pentru apărare din Parlamentul Ceh. Pentru
participarea la seminarul NATO de la Bratislava din perioada 27-29.03.2003 sunt
desemnaţi  domnii deputaţi Dorel Bahrin, Octavian Mitu, Costică Canacheu,Valentin
Vasilescu şi doamna consilier Teodora Fuior.

Lucrările şedinţei continuă cu discutarea celor trei propuneri de text primite din partea
Ministerului de Interne cu privire la raportul Comisiei  asupra proiectului de Lege privind
exercitarea profesiei de detectiv particular. În urma dezbaterilor, propunerile Ministerului
de Interne sunt respinse cu majoritate de voturi.

În continuare, membrii comisiei discută pe marginea conţinutului amendamentelor de
la art.2 alin.(3), art. 13 lit.b şi art.17 din raportul asupra proiectului de Lege privind
exercitarea profesiei de detectiv particular.

Supus votului final, proiectul de lege  este aprobat cu modificări, cu 21 de voturi
pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere.

Amendamentele admise sau cele respinse se regăsesc în Raportul final al Comisiei.
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Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de detectiv particular aflată la
punctul 2 al ordinii de zi este respinsă cu unanimitate de voturi de către membrii
Comisiei

În ziua de 19 februarie 2003, la lucrările comisiei sunt prezenţi 25 de deputaţi.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele

Comisiei.
Comisia  adoptă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:

1. Audierea domnilor: Ioan Rus, ministru de interne, Florin Sandu, inspector general al
Inspectoratului General al Poliţiei şi Aurel Neagu,  comandantul Poliţiei de Frontieră.

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

La lucrările comisiei participă în calitate de invitaţi:
- domnul Ioan Rus ministru de interne;
- domnul Florin Sandu, inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei;
- domnul Aurel Neagu, comandant al Inspectoratului General al Poliţiei de

Frontieră;
- domnul Tătuţ Mihai, comisar în cadrul Direcţiei Juridice din Ministerul de

Interne;
- doamna Badea Nina, comisar în cadrul  Direcţiei de  Poliţie Rutieră a Ministerului

de Interne;
- domnul  Avramescu Nicolae, chestor în cadrul Direcţiei de  Poliţie Rutieră a

Ministerului de Interne;
- domnul  Diniţă Lucian, comisar în cadrul Direcţiei de  Poliţie Rutieră a

Ministerului de Interne;

La începutul şedinţei, domnul preşedinte Răzvan Ionescu îl informează pe domnul
ministru Ioan Rus că temele audierii sunt traficul de droguri şi vizita efectuată la IGP
Constanţa de către membrii subcomisiei pentru exercitarea controlului parlamentar
asupra activităţii desfăşurate de Ministerul de Interne. În continuare, membrii comisiei
adresează întrebări domnului ministru legate de următoarele probleme:

- modul în care este văzută de Ministerul de Interne comanda unică (dep. Metin
Cerchez);

-     returnările ilegale de TVA(dl. dep. Metin Cerchez);
- relaţia dintre Poliţie şi Parchet (dl. dep.Ovidiu Virgil Drăgănescu)
- transporturile de droguri în România (dl.dep.Ovidiu Virgil Drăgănescu)
- modul in care se realizează paza frontierei în momentul de faţă

(dl. dep.Ovidiu Virgil Drăgănescu)
- modul în care a fost concepută şi va funcţiona noua legislaţie privind circulaţia pe

drumurile publice (dl. dep. Radu Stroe)
- capturile de droguri (dl. dep.Octavian Mitu)
- colaborarea şi coordonarea activităţii ministerului cu responsabilii din judeţ,

precum şi modul în care se face numirea în funcţii a şefilor de servicii din
teritoriu; (dl. dep. Octavian Mitu)

- relaţia dintre Poliţia de Frontieră şi direcţia Generală a Vămilor.(d-nii.dep. Ristea
Priboi, dep. Timotei Stuparu)
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- constatările făcute la IGP Constanta în data de 10.02.2003 de subcomisia pentru
controlul parlamentar al activităţii desfăşurate de Ministerul de Interne
(dl.dep. Ristea Priboi)

- stadiul aplicării ordonanţelor de Guvern 83/2001 şi 84/2001, privind organizarea
şi funcţionarea serviciilor publice de evidentă a populaţiei, respectiv prevederile
legate de trecerea unor departamente ale ministerului la nivel local, precum şi
resursele bugetare alocate acestui proces;(dl.dep. Răzvan Ionescu)

- dificultăţile de colaborare dintre Ministerul de Interne şi Comisia pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională (dl. dep. Gheorghe Ana)

- gradul de ocupare al resurselor umane (dl. dep. Timotei Stuparu)
- necesitatea unei legi de organizare şi funcţionare a Ministerului de Interne

 (dl. dep. Danut Saulea)

Cu privire la problemele puse în discuţie de către membrii comisiei, domnul  ministru
Ioan Rus precizează următoarele:

      - în ceea ce priveşte gradul de ocupare al resurselor umane, în momentul de faţă în
Ministerul de Interne există aproximativ 6000 de posturi vacante;

- se fac eforturi considerabile în vederea descentralizării şi autonomiei serviciilor
judeţene , pentru a se ajunge la stadiul de dezvoltare şi eficienţă al ţărilor occidentale,
precum şi pentru securizarea frontierelor de stat, pentru a controla astfel traficul de bunuri
şi persoane, şi a asigura astfel siguranţa cetăţenilor.

- în momentul de faţă, Ministerul de Interne se află în situaţia de a reface structuri
unice pe judeţ; acţiunile de cooperare urmează a fi subordonate unui singur conducător şi
organizator;

- legea de organizare şi funcţionare a Ministerului de Interne este elaborată, dar
nu poate fi promovată datorită apariţiei unor noi aspecte ce trebuie reglementate.

- la momentul actual, paza frontierei române nu mai este asigurată de soldaţi ci de
cadre angajate ale Ministerului  de Interne.

- siguranţa cetăţeanului ar fi mult mai bine asigurată dacă Ministerul de Interne ar
dispune de resursele necesare.

- normele severe prevăzute de noul cod rutier sunt justificate prin prisma faptului
că în România mor anual în accidente de circulaţie 5000 de persoane cu media de vârstă
între 18-24 de ani.

- referitor la problema vămilor, domnul ministru precizează că vămile de interior
sunt cu probleme şi nu punctele de trecere a frontierei, unde se controlează doar 10% din
ceea ce trece prin  vamă.

În continuarea lucrărilor şedinţei de comisie, este invitat la audiere domnul Florin
Sandu, inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei.

Domnul preşedinte Răzvan Ionescu propune domnului inspector general Florin
Sandu să facă o radiografie a traficului de droguri în România şi a modului în care Poliţia
Română gestionează acest fenomen şi apoi dă cuvântul membrilor comisiei să adreseze
întrebări invitatului.

Intervenţiile  deputaţilor  fac referire la următoarele probleme: modul în care este
combătut traficul şi consumul de droguri, scăderea ratei criminalităţii transfrontaliere, a
crimei organizate, precum şi asupra modului în care sunt echipaţi şi instruiţi poliţiştii. De
asemenea, se poarta discuţii referitoare la returnările ilegale de TVA, la stadiul în care se
află anumite anchete de interes public, la sisteme de supraveghere video a traficului din
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capitală, la posibilitatea introducerii unui capitol in noul cod rutier care să prevadă
sancţiuni împotriva gestionarilor drumurilor.

Următorul invitat la şedinţa Comisiei este domnul chestor principal Aurel Neagu,
comandantul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Întrebările membrilor
Comisiei  şi răspunsurile date de domnul Aurel Neagu se axează pe următoarele
probleme:

 - actualele preocupări şi principalele proiecte ale Poliţiei de Frontiera;
 - noua strategie de securizare a frontierei;
 - capturile de droguri si masuri de combatere a traficului de droguri;
 - relaţia dintre angajaţii Poliţiei de Frontieră şi angajaţii Direcţiei Generale a
    Vămilor şi a modului în care aceasta poate fi controlată;
 - returnările ilegale de TVA datorate exporturilor fictive
 - stadiul în care se află anumite anchete de interes public;

Domnul chestor principal Aurel Neagu, precizează că supravegherea şi controlul
la frontieră s-au îmbunătăţit semnificativ în anul 2002 comparativ cu anul
2001.Activitatea pe care o desfăşoară Poliţia de Frontieră în momentul de faţă, se axează
mai mult pe informaţii şi mai puţin pe controlul efectiv al liniei de frontieră.

În partea a doua a şedinţei, membrii Comisiei iau în discuţie punctul 2 al ordinii
de zi referitor la dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a  proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice. Motivând că proiectul de lege este foarte important şi că doresc să
facă amendamente în scris, membrii Comisiei au hotărât ca în ziua de 20 februarie 2003,
timpul alocat şedinţei de comisie să fie acordat studiului individual al proiectului de Lege
iar amendamentele formulate în scris sa fie depuse la secretariatul Comisiei până
miercuri, 26 februarie 2003.

P R E Ş E D I N T E,

Răzvan IONESCU


