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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din zilele de 25,26 şi 27 februarie 2003  

 
 
Marţi, 25 februarie 2003, între orele 14.00 – 19.00, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 25 

de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele 

comisiei. 
Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991; 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.19 din Ordonanţa 
Guvernului nr.65/1997 privind regimul paşapoartelor în România şi a art.39 din Legea 
nr.105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate; 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor 
aflate in situaţii ilegale, semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002; 

4. 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; 

5. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice; 

6. Reexaminarea  în fond a proiectului de Lege privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor 
şi protecţia persoanelor. 
La lucrările şedinţei participă în calitate de invitat:  
- Doamna comisar Iuliana Kope, consilier juridic în cadrul Ministerului de Interne 

Lucrările şedinţei încep cu examinarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991. În urma dezbaterilor pe marginea acestei 
propuneri legislative, comisia a hotărât respingerea ei cu unanimitate de voturi, ca fiind lipsită 
de obiect prin intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2002, care 
suspendă aplicarea anumitor dispoziţii din Ordonanţei  Guvernului nr.68/2002, dispoziţii la 
care face referire propunerea de faţă. 

Membrii comisiei trec la dezbaterea în fond a  proiectului de Lege pentru modificarea 
art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.65/1997 privind regimul paşapoartelor în România şi a 
art.39 din Legea nr.105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate, deputaţii 
punând întrebări legate de necesitatea acestei modificări, doamnei comisar din partea 
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Ministerului de Interne. În urma discuţiilor purtate, cu unanimitate de voturi pentru, proiectul 
de lege este adoptat în forma în care a fost votat de către Senat.  

În continuarea şedinţei, membrii comisiei proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia 
persoanelor aflate in situaţii ilegale, proiect prevăzut la punctul 3 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 invitatul,  o serie de aspecte privind 
actualitatea dispoziţiilor legate de readmisia de persoane în contextul juridic şi politic de faţă.  

În cadrul discuţiilor generale legate de acest proiect, îşi exprimă părerea domnii 
deputaţi Radu Stroe şi Octavian Mitu, care propun luarea în considerare a avizului Consiliului 
Legislativ. Domnul deputat Răzvan Ionescu propune avizarea  favorabilă a proiectului de 
Lege, iar în raportul comisiei să fie cuprinse aceste observaţii.   

La finalul dezbaterilor, membrii comisiei trec la votarea proiectului de Lege, care este 
avizat favorabil, cu 24 de voturi pentru şi o abţinere. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei consideră că proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 
publice, necesită un studiu aprofundat, drept pentru care hotărâsc să amâne dezbaterea lui 
pentru şedinţa următoare. 

În continuarea şedinţei, domnii deputaţi fac propuneri cu privire la activităţile ce 
trebuie să aibă prioritate în cadrul controlului parlamentar ce urmează a fi desfăşurat de către 
comisie şi subcomisii la diferite instituţii publice. Domnul deputat Constantin Bucur solicită o 
audiere a domnului ministru Ioan Rus în cadrul căreia să fie ridicate probleme legate de: 

- numărul şi locul de dispunere al tuturor caselor de odihnă, refacere şi protocol aflate în 
proprietatea, administrarea sau folosirea Ministerului de Interne. Adresa exactă, 
numărul de posibilităţi de cazare şi gradul de confort. 

- numărul cadrelor M.I., pe categorii de grade (subofiţeri, ofiţeri inferiori şi superiori) 
care au utilizat aceste imobile în cursul anului 2002. 

- costurile financiare ale M.I. pentru dotarea, întreţinerea şi serviciile necesare finanţării 
acestor obiective. 

- forma de acces a cadrelor militare. 
- sumele încasate de M.I. din aceste servicii şi la ce folosesc ele. 

 Domnul deputat Ioan Oltei propune trimiterea unei adrese către Ministerul Apărării 
Naţionale, cu solicitări referitoare la : 

- achiziţiile făcute în acord de reciprocitate cu partea engleză privind industria de 
apărare; 

- situaţia de la batalionul de geniu “Tisa” din Satul Mare şi condiţiile din acordul tehnic, 
precum şi problemele sociale privind migraţia geografică a cadrelor care încadrează 
acest batalion; 

- situaţia de la batalionul mixt româno-maghiar Arad; 
-  date suplimentare la raportul generalului Magdalena privind aviaţia, legate de 

numărul orelor de zbor şi obiectivele de parteneriat cu NATO; 
- evaluarea generală a cadrelor din MApN şi problemele legate de punerea în practică a 

prevederilor Ghidului Carierei Militare; 
- încadrarea personalului militar şi civil pe grade şi funcţii; 
- situaţia CMJ-lor şi atribuţiile centrelor zonale; 
-  restructurarea forţelor terestre. 

De asemenea, domnii deputaţi Metin Cerchez şi Marius Iriza fac propuneri de monitorizare a 
situaţiei create de staţionarea trupelor americane pe teritoriul tării noastre. 

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

Miercuri, 26 februarie 2003, între orele 9.30-16.30, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 25 
de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
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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, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice; 

2. 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; 

3. Reexaminarea  în fond a proiectului de Lege privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor 
şi protecţia persoanelor. 

4. Prezentarea raportului privind controlul asupra activităţii  Serviciului de Protecţie şi Pază, 
de către domnul deputat Dănuţ Săulea  
La lucrările şedinţei  participă în calitate de invitaţi: 
- domnul Nicolae Avramescu, chestor al Ministerului de Interne, Direcţia Poliţia 

Rutieră 
- domnul Mihai Stancu, comisar şef la Ministerul de Interne, Direcţia Poliţia Rutieră 
- doamna Nina Badea, comisar la Ministerul de Interne, Direcţia Poliţia Rutieră 
- domnul Lucian Diniţă, comisar la Ministerul de Interne, Direcţia Poliţia Rutieră 
- domnul Ion Gherghinoiu, comisar şef al Direcţiei Juridice a Ministerului de Interne 
- doamna Iuliana Kope, consilier juridic în cadrul Ministerului de Interne 
- domnul Gavril Pop, adjunctul pentru ordine publică al Comandantului Trupelor de 

Jandarmi  
În deschiderea şedinţei, membrii comisiei discută, împreună cu invitaţii din partea MI 
despre modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor publice şi problemele pe care le ridică în practică aplicarea ei, după care se 
trece la votarea pe articole a proiectului de Lege, care este amendat de domnii deputaţi 
Tudor Marcu, Bucur Constantin, Săulea Dănuţ, Stuparu Timotei şi Stroe Radu. 
Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei.  
Datorită complexităţii reglementărilor cuprinse în acest proiect de Lege şi a necesităţii 

verificării lor temeinice, membrii comisiei hotărăsc amânarea votului final pentru şedinţa din 
ziua următoare. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Răzvan Ionescu prezentă amendamentele 
propuse în scris de către domnii deputaţi la ordonanţa Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice şi dă cuvântul membrilor comisiei, precum şi invitaţilor pentru 
a face noi precizări legate de acest proiect de Lege. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei decid, cu  unanimitate de voturi pentru, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege, cu 67 de amendamemte admise.  Amendamentele admise sau 
respinse vor fi redate în avizul comisiei. 

Datorită prelungirii dezbaterilor peste ora alocată lucrărilor comisiei, membrii comisiei 
hotărăsc amânarea celorlalte puncte de pe ordinea de zi, pentru şedinţa următoare. 

 
Joi, 27 februarie 2003, între orele 9.30-12.30  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 16 

deputaţi, 10 deputaţi fiind absenţi, dintre care unul motivat. 
Lucrările sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele comisiei. 
Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi, continuare dezbaterilor proiectelor de 

Lege existente pe ordinea de zi a zilei precedente. 
La lucrările şedinţei  participă în calitate de invitaţi: 

- doamna Iuliana Kope, consilier juridic în cadrul Ministerului de Interne 
- domnul Gavril Pop, adjunctul Comandantului ordinii publice din Ministerul de Interne 

La punctul 1 al ordinii de zi, se reiau dezbaterile pe marginea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 
publice, domnii deputaţi Radu Stroe, Timotei Stuparu, Constantin Bucur şi Marcu Tudor 
făcând o serie de amendamente, care au fost însuşite de către comisie. Amendamentele 
admise sau respinse voi fi redate în raportul comisiei.  
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 În continuarea şedinţei, domnul deputat Ristea Priboi a prezentat raportul privind 
activitatea de control desfăşurate de reprezentanţii comisiei, în cadrul vizitei efectuate la 
Constanţa, în data de 10 februarie 2003. 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a  proiectului de Lege privind paza 
obiectelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, reprezintă următorul punct pe ordinea 
de zi. În urma dezbaterilor, membrii comisiei, nu au reuşit să ajungă la o poziţie comuna, ceea 
ce a făcut ca votul final să fie amânat pentru o şedinţă ulterioară.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Răzvan IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red. s.c. Anca Barb 


