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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 12 şi 13 februarie 2008 

În ziua de 12 februarie 2008, lucrările Comisiei sunt conduse 
de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 24 de deputaţi 
din totalul de 25 de membri ai Comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordinede zi:  

1. Întâlnire cu cadre didactice şi cursanţi ai Colegiului de 
Război din cadrul Universităţii Naţională de Apărare "Carol 
I". 
2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.191/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază 
(PLx 3/2008). 
 3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 
sprijinirea achiziţionării sau construcţiei de locuinţe de către 
cadrele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi 
Ministerului Apărării care au doi sau mai mulţi copii minori 
(Plx 811/2007). 
4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Bulgaria ce reglementează activităţile la trecerea frontierei 
feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007 (PLx 5/2008). 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe şi/sau 
metode interzise (PLx 17/2008). 

Administrator
Original



2 
 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date 
Genetice Judiciare (PLx 18/2008). 
 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Serviciului de Protecţie şi Pază (Col. Marian Dorel 
Nuţu, Şef oficiu juridic), Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative (Mircea Alexandru, Secretar general adjunct) şi ai 
Ministerului Apărării (Aurora Hidec, consilier juridic, Direcţia 
Legislaţie şi Asistenţă Juridică), Ministerul Apărării. 

În timpul întâlnirii cu invitaţii de la Colegiul de Război, s-au 
discutat aspecte referitoare la activitatea Comisiei.   

La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentantul Serviciului de 
Protecţie şi Pază justifică oportunitatea adoptării proiectului de 
lege prin necesitatea dată de organizarea Summitului NATO şi prin 
solicitarea formulată de către Organizaţia Naţiunilor Unite de a se 
crea un centru de pregătire în România. Membrii Comisiei decid, 
prin unanimitate, redactarea unui raport favorabil.  

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei  hotărăsc, în 
unanimitate, redactarea unui raport negativ, având în vedere faptul 
că numărul de copii este un criteriu discriminator. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, redactarea unui raport favorabil. 

La punctul 5 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative subliniază oportunitatea 
adoptării proiectului de lege pentru protecţia sănătăţii populaţiei iar 
membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, redactarea 
unui aviz favorabil. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, redactarea unui aviz favorabil, cu 
amendamentul de eliminare a art. 3. alin. 1, la propunerea 
domnului deputat Marian Săniuţă. 

 
În ziua de 13 februarie 2008, la lucrările Comisiei sunt 

prezenţi 24 deputaţi, fiind absent motivat 1 deputat.  
Lucrările sunt conduse de domnul deputat Costică Canacheu, 

preşedintele Comisiei. 
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Prima parte a şedinţei a fost consacrată unei întâlniri de lucru, 
la sediul Comisiei, cu şefi ai unor structuri centrale din Ministerul 
Apărării, pentru discutarea unor probleme specifice acestui 
minister.  

A doua partea a şedinţei s-a desfăşurat în conformitate cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind 
reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare (PLx 830/2007). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind statutul 
ofiţerilor de informaţii (PLx 609/2007). 

La primul punct pe ordinea de zi, participă: col. Dediu 
George Mavrodin Ion, Jinga Ion (Oficiul Central de Stat pentru 
Probleme Speciale), Cazacu Aurel (Director general, Direcţia 
generală pentru probleme speciale şi situaţii de urgenţă, MEF), 
Nemeş Liviu (Director, CN ROMTEHNICA SA), gl. bg. 
Constantin Irimescu (Director, Departamentul pentru armamente, 
Ministerul Apărării), Zoltan Iosif Dezsi (Director, Agenţia 
Naţională a Rezervelor de Stat), Gicu Pop (Director, ANCEX), 
Duicu Ion (Director , CN ROMARM SA)  

La al doilea punct de pe ordinea de zi participă reprezentanţi 
ai Map (Daniel Ştefan, Gheorghe Smaranda, Mihai Dănilă), SRI 
(Dan Raiciu, Eugen Iorga, Cătălin Dumitrescu), SIE (Gheorghe 
Creţan, Adriana Flucuş), SPP (Marian Dorel Nuţu) şi STS (Gabriel 
Constantin). 

După discuţii generale asupra primului punct de pe ordinea 
de zi, s-a decis, în unanimitate, amânarea dezbaterilor pentru 
săptămâna viitoare. Propunerea a venit din partea domnului 
deputat Adrian George Scutaru. 

La al doilea punct de pe ordinea de zi au avut loc dezbateri pe 
text până la art. 20, inclusiv. În timpul dezbaterilor se aprobă cinci 
amendamente venite din partea unor membrii ai comisiei. 

 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 Consult. Andrei Voicu 


