
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru apărare, ordine                                                            Bucureşti, 6.03.2003 
publică şi siguranţă naţională 
 
 
 

P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din zilele de 4 şi 5 martie 2003  

 
 
Marţi, 4 martie 2003, între orele 14.00 – 19.00, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 24 de 

deputaţi, doi deputaţi fiind absenţi, dintre care unul 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 în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Convenţiei complementare dintre Ministerul de 
Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind 
continuarea finanţării lucrărilor de reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material 
didactic a localului Şcolii de Aplicaţii a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 9 
iunie 2002; 

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a  proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei 
costiere; 

3. Dezbaterea raportului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea 
desfăşurată în  anul 2002; 

4. Reexaminarea  în fond a proiectului de Lege privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor 
şi protecţia persoanelor. 
La lucrările şedinţei participă în calitate de invitaţi: 
- domnul inspector Simina Ovidiu, consilier juridic în cadrul Direcţiei Juridice, servicul 

legislativ din Ministerul de Interne; 
- domnul colonel Marchidan Ovidiu, şeful Serviciului Pregătire Cadre din 

Comandamantul Naţional al Jandarmeriei.  
Lucrările şedinţei încep cu reexaminarea proiectului de Lege privind paza obiectelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, proiect aflat la punctul 4 al ordinii de zi.  
Prin cererea de reexaminare formulată de domnul Ion Iliescu, Preşedintele României, 

se solicită printre altele, introducerea în cuprinsul legii a unor prevederi care să reglementeze 
asigurarea pazei cu efective de jandarmi , în situaţii care nu suferă amânare, la cererea expresă 
a organelor de stat cu artibuţii în domeniu , precum şi introducerea prevederii potrivit căreia 
retragerea avizului prealabil al SRI, acordat societăţilor de pază şi protecţie, poate constitui 
temei pentru retragerea licenţei de funcţionare a acestora. 
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Domnii deputaţi Marius Iriza, Radu Săulea şi Octavian Mitu pun în discuţie 
necesitatea acordării avizului din partea SPP la constituirea societăţilor de pază şi protecţie, 
precum şi a controlului SPP asupra modului în care gărzile de corp respectă prevederile 
legale. În urma discuţiilor, membrii comisiei hotărăsc să modifice unele dintre textele nou 
introduse şi să avizeze favorabil proiectul de lege, cu amendamente de eliminare a două 
articole, în cuprinsul cărora se stabilesc atribuţii de control ale SPP-ului, considerând că 
extinderea rolului SPP în constituirea şi funcţionarea societăţilor de pază şi protecţie, este de 
natură a da naştere la abuzuri. Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în raportul 
comisiei.  

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

 
Miercuri, 5 martie 2003, între orele 9.30-16.30, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 24 de 

deputaţi, doi deputaţi fiind 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 raportului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea 
desfăşurată în  anul 2002. 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Convenţiei complementare dintre Ministerul de 
Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind 
continuarea finanţării lucrărilor de reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material 
didactic a localului Şcolii de Aplicaţii a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 9 
iunie 2002; 

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a  proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei 
costiere; 
La lucrările şedinţei  participă în calitate de invitaţi: 
- domnul general Viorel Bârloiu, Secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării; 
- domnul inspector Ovidiu Simina, consilier juridic în cadrul Direcţiei Juridice, servicul 

legislativ din Ministerul de Interne; 
- domnul colonel Iosif Câmpean, şef al Serviciului Pază Obiective; 
- doamna Carla Chivu, consilier pentru Relaţia cu Parlamentul, în Ministerul Apelor, 

Pădurilor şi Protecţiei Mediului; 
- domnul Constantin Gheorghe, director al Direcţiei Strategii, Reglementări, Autorizări, 

din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. 
 
În deschiderea şedinţei, membrii comisiei discută, împreună cu invitatul din partea CSAT, 

domnul general Viorel Bârloiu, despre raportului acestei instituţii privind activitatea 
desfăşurată în  anul 2002, în special probleme legate de programul de parteneriat România - 
NATO, restructurarea armatei române în anul 2003, reducerea duratei serviciului militar şi 
abrogarea obligativităţii acestuia, precum şi identificarea, prevenirea şi limitarea riscurilor la 
adresa securităţii naţionale. În cadrul discuţiilor generale îşi exprimă părerea şi adresează 
întrebări reprezentantului CSAT, domnii deputaţi Marius Iriza, Octavian Mitu, Tiberiu Toro, 
Marcu Tudor şi Ovidiu Drăgănescu, care sunt interesaţi de modul în care CSAT controlează 
anumite instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, 
precum şi de rolul său ca organism independent, faţă de executiv sau de orice constrângeri 
politice. 

La finalul discuţiilor, preşedintele comisiei supune la vot  raportul CSAT-ului, care este 
avizat favorabil cu majoritate de voturi pentru şi 4 abţineri. 

În continuarea şedinţei, se trece la dezbaterea  proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Convenţiei complementare dintre 
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Ministerul de Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză 
privind continuarea finanţării lucrărilor de reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material 
didactic a localului Şcolii de Aplicaţii a Jandarmeriei Române, discuţie la care participă şi 
reprezentanţi ai Jandarmeriei.  

Deoarece până la momentul dezbaterii prezentului proiect, comisia nu a primit avizul 
comisiei pentru buget, aviz considerat hotărâtor, având în vedere obiectivul convenţiei, 
membrii comisiei hotărăsc, de comun acord cu invitaţii, amânarea dezbaterii proiectului, şi 
implicit acordarea votului final, pentru o şedinţă ulterioară.  

La punctul 3 al ordinii de zi, domnul deputat Răzvan Ionescu prezentă obiectul proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind 
gospodărirea integrată a zonei costiere, după care deputaţii trec la dezbaterea pe articole a 
acestuia, făcând anumite amendamente. Amendamentele respinse sau admise vor fi redate în 
avizul comisiei.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Răzvan IONESCU 
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