
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTATILOR 
 
 
Comisia pentru aparare, ordine                                                      Bucuresti, 24.10.2003 
publica si siguranta nationala 
 
 
 

 
P R O C E S – V E R B A L 

al sedintelor comisiei din zilele de 21 si 22 octombrie 2003  
 
 

 Marti, 21 octombrie 2003, între orele 15.00 – 19.00, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 24 deputati, un deputat fiind absent motivat. 

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Razvan Ionescu, presedintele 
comisiei. 

 
Comisia a hotarât cu unanimitate de voturi, urmatoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea si avizarea, în fond, a proiectului de lege pentru modificarea si 
completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp 
de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta 
nationala; 

 
2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 79/2003  privind suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata la 
organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrarii Serviciului de 
Protectie si Paza; 

 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2003 

pentru modificarea si completarea unor reglementari referitoare la organizarea si 
desfasurarea referendumului; 

 
4. Propunerea legislativa pentru modificarea alineatului (3) al articolului 3 din Legea nr. 

387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla 
utilizare. 

 
La sedinta participa, în calitate de invitat: 
- domnul col. Florea Popescu, reprezentant al Serviciului de Procettie si Paza 
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În deschiderea sedintei, presedintele comisiei, domnul deputat Razvan Ionescu 

supune atentiei domnilor deputati proiectul de lege pentru modificarea si completarea 
Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala. 
Membrii comisiei poarta discutii asupra problemelor de fond, formulnd anumite 
amendamente, care vor fi redate în raportul comisiei. Datorita complexitatii aspectelor 
legiferate si a necesitatii consultarii institutiilor interesate, comisia decide amânarea 
votului final pentru sedinta urmatoare. 

În continuarea sedintei, membrii comisiei dezbat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea si 
completarea unor reglementari referitoare la organizarea si desfasurarea referendumului. 
În urma dezbaterilor, proiectul de lege este avizat favorabil cu majoritate de voturi 
pentru. 

Propunerea legislativa pentru modificarea alineatului (3) al articolului 3 din Legea 
nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla 
utilizare, aflata la punctul 4 al ordinii de zi, este avizata favorabil cu unanimitate de 
voturi pentru. 

La finalul sedintei, presedintele de sedinta, domnul deputat Marcu Tudor, pune în 
discutie, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
79/2003  privind suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru 
echipamentele din import destinate înzestrarii Serviciului de Protectie si Paza. Întrucât 
reprezentantul SPP nu a oferit suficiente informatii cu privire la derularea contractului de 
achizitionare a echipamentului tehnic, membrii comisiei au hotarât sa amâne votarea 
acestui proiect pâna la primirea lamuririlor necesare. 

    
 Miercuri, 22 octombrie 2003, între orele 9.30 – 16.30, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 21 deputati, un deputat fiind absent motivat. 

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Razvan Ionescu, presedintele 
comisiei. 
 

Comisia a hotarât cu unanimitate de voturi, urmatoarea ordine de zi: 
 

1. între orele 9.30-11.00: Audierea domnului general Marian Ureche, seful           
Serviciului Independent de Protectie si Anticoruptie, din Ministerul Justitiei. 

 
2. între orele 11.00-12.30: Audierea domnului general Marin Vuta, seful Corpului de 

control al ministrului apararii nationale. 
 
3. Dezbaterea si avizarea, în fond, a proiectului de lege pentru modificarea si 

completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp 
de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta 
nationala; 

 
4. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 79/2003 privind suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata la 
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organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrarii Serviciului de 
Protectie si Paza. 

 
5. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 36/2002 privind Statutul politistului. 

 
La sedinta participa, în calitate de invitati: 

- domnul Florin Vasile, consilier juridic si col. Gheorghe Gevrila, specialist pe  
probleme logistice din MApN; 

- doamna slt. Luiza Enache, consilier juridic, SRI; 
- doamna comisar Iuliana Kope, consilier juridic si comisar Florin Anghel, 

specialist în Directia Management Logistic din cadrul MAI.  
 

În deschiderea sedintei, domnul presedinte Razvan Ionescu îi informeaza pe 
membrii comisiei în legatura cu amânarea audierilor programate pentru prezenta sedinta, 
deoarece reprezentantul SIPA a solicitat un interval de timp pentru pregatirea 
materialului necesar dezbaterilor. Totodata, printr-o adresa a Ministerului Apararii 
Nationale, comisie este informata de imposibilitatea desfasurarii acestei audieri, care ar 
împieta cursul anchetei în cazul ofiterilor arestati.     

Sedinta comisiei continua cu dezbaterea si avizarea proiectelor înscrise pe ordinea 
de zi. 

Membrii comisiei, în prezenta reprezentantilor tuturor institutiilor interesate, 
finalizeaza dezbaterile asupra proiectului de lege pentru modificarea si completarea 
Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, care 
este avizat favorabil cu unanimitate de voturi pentru. Amendamentele admise sau 
respinse vor fi redate în raportul comisiei. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
89/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 36/2002 privind Statutul politistului 
este amendat de membrii comisiei pe mai multe articole importante. Amendamentele 
admise si respinse vor fi redate în avizul comisiei. În urma dezbaterii, acest proiect de 
lege este avizat favorabil cu unanimitate de voturi pentru.    

 
 
 

 
PRESEDINTE, 

Razvan IONESCU 
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