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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din zilele de 20 şi 21 aprilie 2004 

 
 
 
 Marţi, 20 aprilie 2004, între orele 14.30 - 19.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 26 de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
 

Lucrările şedinţelor sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, 
vicepreşedintele comisiei. 

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

 
1.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor 
obligate de regimul comunist să-şi efectueze stagiul militar în cadrul Direcţiei 
Generale a Serviciului Muncii, în unităţile militare cu profil de construcţii în 
fostele G.A.S. (I.A.S-uri) şi alte formaţiuni de muncă în perioada 1950-1961; 

 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 28 august 1997 privind regimul paşapoartelor 
din România. 

 
La primul punct al ordinii de zi membrii comisiei, în urma dezbaterii 

propunerii legislative, hotărăsc avizarea negativă a acesteia cu unanimitate de voturi 
pentru. 

În continuarea dezbaterilor, preşedintele de şedinţă, domnul deputat Marcu 
Tudor, supune atenţiei membrilor comisiei propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 28 august 1997 privind regimul 
paşapoartelor din România. La finalul discuţiilor pe marginea textului de lege, 
domnii deputaţi votează respingerea  acestei iniţiative legislative, întrucât prevederile 
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ei vor fi cuprinse într-un proiect complex de modificate şi completare a Ordonanţei 
nr. 65/1997. 

Ordinea de zi fiind epuizată, vicepreşedintele comisiei declară şedinţa 
încheiată. 
 
 Miercuri, 21 aprilie 2004, între orele 9.30 - 16.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 26 de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
 

Lucrările şedinţelor sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, 
preşedintele comisiei. 

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

 Audierea reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor în legătură 
cu unele aspecte ale activităţii acestei instituţii. 

  
La audierea persoanelor cu funcţii de conducere din Ministerul Administraţiei 

şi Internelor participă domnii: chestor-şef Nicolae Berechet, Secretar de Stat pentru 
Logistică şi chestor-şef Gheorghe Carp, director general al Direcţiei Generale de 
Organizare, Planificare Misiuni şi Resurse a ministerului. 

Invitaţii oferă membrilor comisiei detalii referitoare la programul de achiziţii 
al ministerului  pe anul 2003, la modul de selecţionare a furnizorilor, la sumele 
derulate prin contractele de achiziţii, precum şi la efectele acestor achiziţii asupra 
activităţii instituţiei. În acelaşi timp, comisia este interesată de activitatea şi misiunile 
Grupului Special de Protecţie şi Intervenţie  „Acvila”, precum şi de stadiul anchetei 
în cazul Ino Ardelean. 

La finalul audierii, membrii comisiei hotărăsc continuarea discuţiilor pe 
această temă într-o altă întâlnire ce va fi stabilită ulterior, întâlnire la care 
reprezentanţii ministerului vor veni cu informaţii suplimentare.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Răzvan IONESCU 
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