
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine                                                    Bucureşti, 04.02.2005 
publică şi siguranţă naţională 
 
 

P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din zilele de 2 şi 3 februarie 2005 

 
 

 Marţi, 2 februarie 2005, între orele 9.00 - 14.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 20 de deputaţi. 
 
 Lucrările şedinţelor sunt conduse de domnul deputat Mihai Stănişoară, 
preşedintele comisiei. 
 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:  
 
1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 238/1998 privind conferirea Semnului onorific 
pensionarilor militari, veterani de război; 

2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind asigurarea 
locuinţelor pentru personalul pensionat din sistemul de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, precum şi pentru urmaşii celor decedaţi în timpul şi din cauza 
serviciului; 

3. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii           
nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe; 

4. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera 
de stat a României. 

 
La lucrările şedinţei participă, în calitate de invitaţi: 
 

- domnul secretar de stat Marius Bălu, Departamentul pentru relaţii cu 
Parlamentul, armonizare legislativă şi relaţii publice din Ministerul Apărării 
Naţionale, 

- domnul col. Adrian Şuşu, consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale,  

aparare
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- domnul mr. Paul Nenciu, consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale,  

-   domnul col. Mihai Calianu, şeful Direcţiei Juridice a Serviciului de Informaţii               
Externe, 

- domnul subcomisar Adrian Popescu, şeful Direcţiei Juridice a Poliţiei de 
Frontieră, Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

 
 În deschiderea şedinţei, preşedintele comisiei supune spre dezbatere proiectul 
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 238/1998 privind conferirea 
Semnului onorific pensionarilor militari, veterani de război. După o serie de 
dezbateri asupra fondului proiectului, comisia, cu majoritate de voturi pentru,  
respinge această iniţiativă. 

În continuarea şedinţei, membrii comisiei dezbat proiectul de Lege privind 
asigurarea locuinţelor pentru personalul pensionat din sistemul de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, precum şi pentru urmaşii celor decedaţi în timpul şi 
din cauza serviciului. 

Domnii deputaţi adresează întrebări reprezentanţilor Ministerului Apărării, 
legate de obiectul acestui proiect, care urmăreşte asigurarea locuinţelor pentru 
personalul pensionat din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
precum şi pentru urmaşii celor decedaţi în timpul şi din cauza serviciului astfel încât 
după pensionare, cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special, din 
instituţiile apărării, să poată locui în continuare în locuinţele de serviciu repartizate, 
pe care, în lipsa unor reglementări stricte, ar trebui să le predea la încetarea 
raporturilor de muncă, respectivelor instituţii.  

În urma discuţiilor pe marginea acestui proiect, membrii comisiei hotărăsc 
avizarea negativă a acestuia cu unanimitate de voturi pentru. 

La următorul punct al ordinii de zi, domnii deputaţi dezbat proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2004 pentru modificarea 
Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii 
Externe. 

Reprezentantul SIE expune motivele care au dus la necesitatea modificării 
Legii nr. 1/1998, respectiv amploarea fenomenului extremist-terorist şi de 
ameninţările la adresa statelor angajate în lupta antiteoristă, fapt ce impune luarea 
unor măsuri de apărare a sediilor misiunilor diplomatice ale României din străinătate, 
precum şi a personalului aferent. Pentru a se asigura această activitate specifică este 
necesară acoperirea schemei organizatorice externe cu lucrători de pază specializaţi. 
Serviciul de Informaţii Externe, care este abilitat, potrivit Legii nr.1/1998, să asigure 
paza şi apărarea misiunilor diplomatice nu poate folosi în această activitate militari 
angajaţi pe bază de contract deoarece această categorie de personal nu a fost 
prevăzută în legea de organizare şi funcţionare. Din acest motiv a fost emisă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2004.  

Aceste argumente i-au determinat pe membrii comisiei să voteze în 
unanimitate în favoarea acestui proiect de lege. 

În finalul dezbaterilor, comisia dezbate propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind 
frontiera de stat a României. Membrii comisiei hotărăsc respingerea acestei 
propuneri legislative, întrucât competenţele Poliţiei de Frontieră Române prevăzute 
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în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001, nu se suprapun peste cele ale 
Autorităţii Vamale, în ceea ce priveşte efectuarea controlului vamal asupra 
mărfurilor, mijloacelor de transport şi a altor bunuri. Totodată, exercitarea atribuţiilor 
celor două instituţii, aşa cum sunt în prezent reglementate prin lege, asigură controlul 
complet şi eficient al traficului de frontieră.  

Ordinea de zi fiind epuizată, preşedintele declară lucrările comisiei încheiate. 
 

Miercuri, 3 februiarie 2005, se desfăşoară, în procedură de urgenţă şedinţa 
comisiei, la care sunt prezenţi 18 de deputaţi. 
 
 Lucrările şedinţelor sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, 
vicepreşedintele comisiei. 
 

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

 Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind 
regimul armelor şi muniţiilor. 

 
Întrucât aplicarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor de 

la data de 1 ianuarie 2005 este de natură să genereze o serie de disfuncţionalităţi, 
determinate de inexistenţei normelor metodologice de aplicare, comisia hotărăşte 
prorogarea termenului de intrare în vigoare până la 1 martie 2004. Proiectul de lege 
este avizat favorabil, cu unanimitate de voturi pentru.  

Ordinea de zi fiind epuizată, preşedintele de şedinţă declară lucrările comisiei 
încheiate. 
 

 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. s.c. Anca Daria Barb 


