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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 29 şi 30 septembrie 2009 

În ziua de 29 septembrie 2009, lucrările Comisiei sunt 
conduse de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 22 de 
deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 
de zi:  

1.  Întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe. 
2. Întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi 

Internelor. 
3. Întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale. 
 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe (doamna Liliana 
Mincă – preşedinte şi domnul Paul Pasnicu – director al Direcţiei 
Arme Convenţionale – din partea Agenţiei Naţionale de Control al 
Exporturilor) şi din partea Ministerului Apărării Naţionale (domnul 
Gheorghe Savu – director al Direcţiei Generale de Informaţii a 
Apărării şi domnul Cătălin Moraru – adjunctul secretarului de stat 
pentru armamente). 

La punctul 1 al ordinii de zi, doamna Liliana Mincă, 
preşedinte al Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor, 
prezintă, împreună cu domnul Paul Pasnicu, directorul Direcţiei 
Arme Convenţionale din cadrul Agenţiei, aspecte privind 
activitatea de autorizare şi licenţiere a operaţiunilor de import a 
muniţiilor şi produselor militare. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei sunt informaţi 
cu privire la faptul că, datorită unor activităţi urgente, domnul Dan 
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Nica, ministrul administraţiei şi internelor, nu poate participa la 
şedinţa Comisiei, aşa cum fusese stabilit. 

La punctul 3 al ordinii de zi, domnul general Gheorghe Savu, 
directorul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, prezintă 
membrilor Comisiei aspecte din activitatea Direcţiei. La solicitarea 
domnilor deputaţi, explică pe larg rolul Direcţiei în procesul de 
avizare a firmelor care îşi propun prin obiectul de activitate să 
desfăşoare operaţiuni de import al muniţiilor şi produselor militare. 

Domnul general Cătălin Moraru prezintă membrilor Comisiei 
modul în care Departamentul pentru Armamente este implicat în 
procesul de autorizare şi licenţiere a firmelor ce se ocupă de 
importul produselor speciale. 

 Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul Costică 
Canacheu declară şedinţa închisă. 

 
În ziua de 30 septembrie 2009, lucrările Comisiei sunt 

conduse de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 22 de 
deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

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

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare (Plx 436/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de modificare 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 republicată 
privind circulaţia pe drumurile publice (Plx 435/2009). 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea 
şi funcţionarea Jandarmeriei Române (Plx 378/2009). 

4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind regimul 
stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării 
de război (PLx 406/2009). 

 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Adminisitraţiei şi Internelor (domnul 
Gelu Drăjneanu – director şi Iordache Păun – adjunct al 



3 
 

directorului, din partea Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie 
Internă; doamna Nina Badea şi domnul Florin Catană, din partea 
Poliţiei Rutiere şi domnul Florian Cişmaşu, din partea 
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române) şi din partea 
Ministerului Apărării Naţionale (domnii col. Dinu Ştefănescu şi lt. 
col. Mihai Dănilă). 

În afara ordinii de zi, domnul Gelu Drăjneanu, directorul 
Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, prezintă membrilor 
Comisiei aspecte privind atribuţiile Direcţiei ce ţin de activitatea 
de autorizare şi licenţiere a operaţiunilor de import a muniţiilor şi 
produselor militare. 

La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului de 
Interne afirmă că nu susţin adoptarea propunerii legislative. 

Domnul Costică Canacheu propune formularea unui aviz 
negativ asupra propunerii legislative. Propunerea de redactare a 
avizului negativ este adoptată prin votul membrilor Comisiei. 

La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului de 
Interne nu susţin adoptarea propunerii legislative. 

Domnul Nicolae Mircovici întreabă ce culoare au, la 
momentul actual, sirenele utilizate de către maşinile SMURD. I se 
răspunde că ambulanţele au sirene de culoare albastră, iar maşinile 
utilizate pentru operaţiuni de descarcerare au atât sirene albastre 
cât şi roşii. 

Domnul Marian-Florian Săniuţă propune formularea unui 
aviz negativ asupra propunerii aflate în dezbatere. 

Supusă votului de către domnul Costică Canacheu, 
propunerea domnului Marian-Florian Săniuţă este adoptată de 
către membrii Comisiei. 

La punctul 3 al ordinii de zi, domnul Florian Cişmaşu, 
reprezentantul Jandarmeriei Române, comunică membrilor 
Comisiei că instituţia pe care o reprezintă nu susţine adoptarea 
propunerii legislative, deoarece cadrul legal actual reglementează 
foarte clar competenţele Poliţie Române şi ale Jandarmeriei 
Române. 

Domnul Marian-Florian Săniuţă consideră că forma actuală a 
legii Jandarmeriei este una foarte bună, iar prin adoptarea 
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propunerii aflate în dezbatere s-ar ajunge la o suprapunere între 
atribuţiilor Poliţiei Române şi ale Jandarmeriei Române. Totodată, 
s-ar remilitariza un domeniu care abia a fost demilitarizat. Prin 
urmare, domnul Marian-Florian Săniuţă propune Comisiei 
redactarea unui raport de respingere a propunerii legislative aflată 
în dezbatere. 

Domnul Nicolae Mircovici susţine propunerea formulată de 
către domnul Marian-Florian Săniuţă. 

Domnul Costică Canacheu supune votului propunerea de 
redactare a unui raport de respingere, propunere adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului 
Apărării Naţionale prezintă proiectul membrilor Comisiei. 

Domnul Nicolae Mircovici doreşte să prezinte o serie de 
amendamente convenite împreună cu reprezentanţii Ministerului 
Apărării Naţionale. Domnul deputat propune completarea art. 23 şi 
art. 26, precum şi adăugarea unui nou articol, art. 46, pentru ca, 
astfel, conducătorii instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi 
securităţii naţionale să aibă posibilitatea de a emite ordine în 
aplicarea legii. 

Domnul Marian-Florian Săniuţă consideră că ar trebui 
eliminat cuvântul „poate” din cuprinsul art. 5. 

Domnul Costică Canacheu supune votului propunerile de 
amendare a proiectului de lege, acestea fiind aprobate prin votul 
membrilor Comisiei. 

Având în vedere modificările propuse, domnul Costică 
Canacheu supune votului propunerea de redactare a unui raport de 
adoptare cu amendamente a proiectului de lege aflat în dezbatere. 
Propunerea este adoptată prin votul membrilor Comisiei. 

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 
declară şedinţa închisă. 

Preşedinte, 
Costică Canacheu 

 
 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 


