FSS – IGPR: Protocol de Colaborare Privind Apararea Proprietatii Publice
si Private si Protectia Bunurilor Valorilor si Protectia Personala.
In ziua de 29 aprilie a.c. la sediul IGPR a avut loc o intalnire intre
conducerea Directiei de Ordine Publica si o delegatie FSS. Din partea DOP
a participat domnul Director al Directiei de Ordine Publica, Cms. Sef Cornel
Ciocoiu, Dl. Director Adjunct, Cms. Sef. Mihai Pruteanu, dl. Cms. Sef Aurel
Catrionoiu – Sef Serviciu Sisteme de Securitate. Delegatia FSS a fost
constituita din dl. Presedinte Gabriel Badea, dl. Ion Popescu,
vicepresedinte, dl. Nicolae Ungar – membru in Consiliul Director al
Federatiei. A mai participat si Dl. Lazar Chiriac, secretar PSS.
Intalnirea a fost ocazionata de incheierea Protocolului de Colaborare intre
IGPR si Federatia Serviciilor de Securitate.
In legatura cu punerea in aplicare a Protocolului de Colaborare au fost
punctate cateva aspecte directii de actiune:
1. Coordonarea aplicarii Protocolului se va realiza la nivel de Director DOP
si Presedinte FSS. Cele doua parti isi vor desemna responsabili pe linie
executiva.
2. Stabilirea unui colectiv de lucru pentru elaborarea proiectului noiii legi a
securitatii private.
● Se va lucra pentru armonizarea celor doua anteproiecte existente déjà
pentru armonizarea acestora si pentru promovarea unui proiect unitar si
unanim acceptat ;
● Lucrarile pe marginea noului proiect vor demara cat mai curand posibil
astfel incat sa poata fi promovat odata cu inceperea sesiunii parlamentare
din toamna ; prima intalnire va avea loc in data de 19-20 mai, proiectul
urmand sa fie finalizat pana la sfarsitul lunii iunie ;
3. Stabilirea unui calendar de intalniri/seminarii/mese rotunde la nivel
teritorial organizate in comun de FSS si DOP ;
● Se vor prezenta principiile corecte si legale de organizare, realizare,
furnizare a serviciilor de securitate ;
● Se vor dezbate aspecte de natura legislativa inclusiv in legatura cu
proiectul de noii legi a securitatii private ;

● O prima manifestare va avea loc la Bucuresti in data de 12 iunie a.c. cu
participarea unor invitati din partea CoESS.
4. Realizarea unor protocoale de colaborare la nivel teritorial ;
● Se vor realiza doar in baza mandatului CD FSS si aprobarii conducerii
IGPR/DOP.

