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Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională

Bucureşti, 19.09.2002 

P R O C E S – V E R B A L
al şedinţelor Comisiei din zilele de 17,18 şi 19 septembrie 2002 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi motivat 3 deputaţi şi
nemotivat 1 deputat.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Sorin Frunzăverde, secretarul
comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
   Marţi, 17 septembrie 2002 între orele 16.00-18.00

 Continuarea dezbaterilor şi avizarea proiectului de Lege privind paza obiectivelor,
bunurilor şi protecţia persoanelor.

   Miercuri, 18 septembrie între orele 8.30-16.30 şi Joi, 19 septembrie, între orele 8.30-12.30 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul
comunităţii şi închisorii contravenţionale. 

2. Dezbaterea în fond şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat
la Bucureşti, la 7 iunie 2002.

3. Dezbaterea în fond şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul
combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe
psihotrope, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti, la 7 iulie 2002.

4. Continuarea dezbaterilor şi avizarea proiectului de Lege privind paza obiectivelor,
bunurilor şi protecţia persoanelor.

.
În ziua de marţi, 17 septembrie 2002, la lucrările comisiei participă ca invitaţi:

- domnul mr. Eugen Iorga din cadrul Serviciului Român de Informaţii;
- domnul col. Florea Popescu din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul col. Florea Făiniş din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul col. Postolache Sosa, din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul lt.col. Ion Gheorghiu, consilier juridic în cadrul Ministerului de Interne.

Dezbaterea proiectului de lege este reluată de la Capitolul III, art. 24 şi  continuă până
la Art. 25, alineatul (2). În cadrul dezbaterilor îşi exprimă opiniile şi, după caz, formulează
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întrebări pentru invitaţi, domnii deputaţi Ana Gheorghe, Sorin Frunzăverde, Timotei Stuparu,
Oltei Ioan, Dănuţ Saulea, Valentin Vasilescu, Constantin Bucur şi Cornel Boiangiu. Invitaţii
răspund argumentat la întrebările ce le sunt adresate. Sunt dezbătute argumentele prezentate
pentru amendamentele formulate de domnii deputaţi. Amendamentele admise sau respinse
sunt redate în Raportul Comisiei.

Considerând necesară prezenţa la lucrări a unui reprezentant al Jandarmeriei Române
şi a unui reprezentant al Ministerului de Interne, preşedintele de şedinţă Sorin Frunzăverde,
solicită amânarea dezbaterilor. Prin consens, membrii comisiei sunt de acord cu propunerea
prezentată. 

În ziua de miercuri, 18 septembrie 2002, la lucrările comisiei sunt prezenţi 22
deputaţi, fiind absenţi motivat 3 deputaţi, iar nemotivat 1 deputat.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Sorin Frunzăverde, secretarul
comisiei.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:
- domnul mr. Eugen Iorga din cadrul Serviciului Român de Informaţii;
- domnul col. Florea Popescu din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul col. Florea Făiniş din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul col. Postolache Sosa, din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul lt.col. Ion Gheorghiu, consilier juridic în cadrul Ministerului de Interne.
- domnul gl. Pavel Abraham, secretar de stat în Ministerul de Interne,
- doamna Alina Rădoi, consilier juridic în Ministerul Justiţiei.

Lucrările şedinţei încep cu dezbaterea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în
folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, prevăzut pe ordinea de zi la punctul 1. Au
loc discuţii cu caracter general în cadrul cărora îşi exprimă punctele de vedere, atât iniţiatorii,
cât şi domnii deputaţi. În urma supunerii la vot, membrii comisiei adoptă cu 21 voturi pentru
şi un vot împotrivă, hotărârea privind avizarea favorabilă a proiectului de lege.

Domnul deputat Constantin Bucur votează împotrivă, deoarece nu a avut timp să
studieze respectivul proiect de lege, şi solicită ca acest lucu să fie consemnat în procesul-
verbal.

Lucrările şedinţei continuă cu dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind readmisia
persoanelor, semnat la Bucureşti, la 7 iunie 2002, prevăzut pe ordinea de zi la punctul 2.
Doamna Alina Rădoi, reprezentantul Ministerului de Interne, expune domnilor deputaţi o
prezentare cuprinzătoare a acestui proiect de lege. Această prezentare este urmată de o
succesiune de întrebări şi răspunsuri pe marginea acestui proiect de lege.

În urma supunerii la vot, Comisia, a adoptat, cu unanumitate de voturi pentru,
elaborarea unui aviz favorabil.

Lucrările şedinţei continuă cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania cu privire la
cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de
stupefiante şi substanţe psihotrope, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti, la
7 iulie 2002, prevăzut pe ordinea de zi la punctul 3. Doamna Alina Rădoi, reprezentantul
Ministerului de Interne, prezintă proiectul de lege şi susţine prevederile acestuia. Prezentarea
este urmată de o perioadă de discuţii şi întrebări din partea domnulor deputaţi. În urma
supunerii la vot, Comisia, a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, elaborarea unui aviz
favorabil.

La ultimul punct al ordinii de zi, membrii comisiei continuă dezbaterea proiectului de
Lege privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor. Discuţiile pe marginea
proiectului de lege sunt reluate de la art.25, alin.(2) şi continuă până la art.39, alin.(1). Se
dezbat argumentele prezentate pentru amendamentele formulate de domii deputaţi Virgi
Popescu, Marius Iriza, Ioan Oltei, Cornel Boiangiu, Radu Stroe şi Timotei Stuparu.
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Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în Raportul Comisiei. Datorită orei târzii,
membrii comisiei decid ca dezbaterea proiectului de lege să fie amânată pentru o şedinţă
ulterioară.

În ziua de joi, 19 septembrie 2002, la lucrările comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi,
fiind absenţi motivat 2 deputaţi, iar nemotivat 1 deputat.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Sorin Frunzăverde, secretarul
comisiei.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:
- domnul mr. Eugen Iorga din cadrul Serviciului Român de Informaţii;
- domnul col. Florea Popescu din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul col. Florea Făiniş din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul col. Postolache Sosa, din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul lt.col. Ion Gheorghiu, consilier juridic în cadrul Ministerului de Interne;
- domnul col. Mihai Tătuţ, consilier juridic în Ministerul de Interne;
- domnul gl.Costică Silon, şef Direcţia Pază, Jandarmeria Română;
- domnul comisar şef, Vasile Stan, I.G.P.

În cadrul dezbaterilor sunt reluate discuţiile privitoare la  proiectul de Lege privind
paza

obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor. Dezbaterea continuă de la art.39,alin.(1) până
la art.41, inclusiv. Sunt dezbătute amendamentele formulate de domnii deputaţi Dănuţ Saulea,
Cornel Boiangiu, Octavian Mitu şi Sorin Frunzăverde. Domnul deputat Sorin Frunzăverde
propune membrilor comisiei amânarea dezbaterilor proiectului de lege şi reluarea acestora în
şedinţa următoare. În urma supunerii la vot, membrii comisiei adoptă, cu unanimitate de
voturi pentru, propunerea sus-menţionată. 

 
                           p.PREŞEDINTE, 

                            Ovidiu Virgil DRĂGĂNESCU                                                  
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