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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţei comisiei din  4 septembrie  2007  

 
 Marţi, 4 septembrie 2007, între orele 14.30 - 19.00, la lucrările 
şedinţei sunt prezenţi 18 deputaţi, 5 deputaţi fiind absenţi, motivat. 
 

Lucrările şedinţelor sunt conduse de domnul deputat Costică 
Canacheu, preşedintele comisiei. 

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

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Slovace privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate 
(PLx499/2007). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Elene privind asigurarea sprijinului naţiunii gazdă pentru 
executarea de operaţiuni şi exerciţii NATO, semnat la Atena, la 10 
octombrie 2006 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2006 (PLx493/2007). 

3. Proiect de Lege privind derularea în România a proiectelor 
finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate (PLx 505/2007). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea lit.d) a art.4 din Legea nr. 
415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare 
a Ţării (Pl x 455/2007). 

5. Propunere legislativă privind acordarea permiselor de conducere cu 
caracter temporar (Pl x 410/2007). 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Paul Naidin, director în cadrul 

Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, prezintă 
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principalele reglementări ale Acordului de securitate între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate şi răspunde la întrebările care îi sunt adresate de 
către membrii comisiei.  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au admis 
proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au reexaminat varianta 
în limba română a memorandumului supus ratificării, precum şi modul în 
care Ministerul Apărării a refăcut paginile care conţineau erori de traducere, 
sesizate în şedinţa din 27 iunie 2007. Domnii Corneliu Dobriţoiu  - secretar 
de stat şi domnul Florentin Ilie – consilier juridic, au răspuns la întrebările 
formulate de membrii comisiei care, după dezbatere, au hotărât în 
unanimitate întocmirea unui raport favorabil adoptării proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât  amânarea 
dezbaterii până la data de 11 septembrie 2007, urmând ca  Ministerul 
Apărării să reformuleze unele  texte din proiectul de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul deputat Marian Săniuţă, în 
calitate de iniţiator, prezintă propunerea pentru modificarea lit.d) a art.4 din 
Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem 
de Apărare a Ţării, precum şi motivele pentru care susţine adoptarea acestei. 
La dezbateri a fost invitat şi secretarul CSAT, domnul general de maior Ion 
Orişor, care expune punctul de vedere favorabil al Consiliului. Prin supunere 
la vot, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport favorabil.   

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât formularea 
unui raport preliminar de respingere a propunerii legislative şi trimiterea 
acestuia la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, în vederea elaborării raportului comun.  
 
 

Preşedinte, 
 
 

Costică  CANACHEU 
 
 


