
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine          Bucureşti, 17.12.2010                       
publică şi siguranţă naţională                   
 

P R O C E S – V E R B A L
al lucrărilor Comisiei din 16 şi 17 noiembrie 2010 

În ziua de 16 noiembrie 2010, 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 
ordine de zi:  
1. Dezbaterea pe fond asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor schimbate, semnat la 
Bucureşti la 31 martie 2010 (PL x 589/2010); 
2. Dezbaterea pe fond asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de securitate între România şi Regatul Spaniei privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Madrid la 
14 mai 2010         (PL x 630/2010); 
3. Dezbaterea pe fond asupra Proiectului de Lege privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de 
Informaţii privind Vizele şi participarea României la Sistemul de 
Informaţii privind Vizele (PL x 631/2010); 
4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr. 49/2006 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl x 563/2010); 
5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea 
traficului ilicit de substanţe cuprinse în lista interzisă (PL x 
525/2010); 
6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative  “Legea Arhivelor” 
(PL x 623/2010); 
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7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 16 din 2 aprilie 1996 – Legea Arhivelor 
Naţionale (PL x 646/2010); 
8. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea OG nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor 
criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la 
efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 
567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (PL x 590/2010). 
9. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
alin. 7 al art. 284 din Legea 571/ 22 dec 2003 privind Codul fiscal          
(PL x 513/2010); 
10. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (PL x 592/2010); 
11. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea 
unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul 
Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (PL 
x 508/2010); 
12. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în judeţul 
Iaşi (PL x 524/2010). 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu propune membrilor comisiei redactarea unoi raport de 
adoptare a proiectului de lege aflat în discuţie. Propunea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu propune membrilor comisiei redactarea unoi raport de 
adoptare a proiectului de lege aflat în discuţie. Propunea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, domnul Anton Niculescu, 
reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe prezintă membrilor 
comisiei proiectul de lege aflat în dezbatere. 
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Domnul deputat Costică Canacheu propune membrilor 
comisiei redactarea unoi raport de adoptare a proiectului de lege 
aflat în discuţie. Propunea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul cms. şef Lucian Diniţă, 
directorul Direcţiei Rutieră, prezintă punctul de vedere al instituţiei 
pe care o conduce asupra iniţiativei legislative aflate în dezbatere. 
Domnul director consideră ca inoportună adoptarea unei astfel de 
iniţiative. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune membrilor 
comisiei formularea unui aviz negativ asupra propunerii 
legislative. Propunerea domnului deputat este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi,  domnul deputat Costică 
Canacheu propune membrilor comisiei redactarea unui aviz 
favorabil asupra proiectului de lege aflat în dezbatere. Propunerea 
domnului deputat întruneşte unanimitatea voturilor membrilor 
comisiei. 

La punctul 6 al ordinii de zi, domnul deputat Marian Florian 
Săniuţă propune amânarea dezbaterilor asupra acestei iniţiative 
legislative pentru o şedinţă viitoare, pentru a beneficia de prezenţa 
reprezentanţilor Arhivelor Naţionale. Propunerea domnului deputat 
este adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, domnul deputat Marian Florian 
Săniuţă reiterează propunerea de la precedentul punct de pe 
ordinea de zi, fiind vorba de acelaşi obiect de regelementare. 
Propunerea întruneşte acceptul, exprimat prin vot, al tuturor 
membrilor comisiei. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru propune ca restul 
punctelor de pe ordinea de zi, cu excepţia punctelor 9 şi 12, să fie 
discutate în cadrul şedinţei viitoare. Propunerea domnului deputat 
este adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 9 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu propune formularea unui aviz negativ asupra propunerii 
legislative dezbătute. Propunerea este adoptată cu unanimitate de 
voturi.  

La punctul 12 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu prupune formularea unui aviz favorabil asupra 
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proiectului de lege. Propunerea întruneşte unanimitatea de voturi a 
membrilor comisiei.     

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

 
În ziua de 17 noiembrie 2010, lucrările Comisiei sunt 

conduse de domnul deputat Marian Florian Săniuţă. Sunt prezenţi 
24 de deputaţi din totalul de 25 de membri ai Comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi:  
1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative  “Legea Arhivelor” 
(PL x 623/2010); 
2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 16 din 2 aprilie 1996 – Legea Arhivelor 
Naţionale (PL x 646/2010); 
3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea OG nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor 
criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la 
efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 
567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (PL x 590/2010); 
4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (PL x 592/2010). 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentanţii Arhivelor 

Naţionale afirmă că Guvernul nu susţine adoptarea propunerii 
legislative deoarece aceasta are nu are precizate susrsele de 
finanţare şi deoarece există un proiect al Guvernului privind o nouă 
lege a arhivelor. 

Domnul deputat Marian Florian Săniuţă propune avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. Propunerea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentanţii Arhivelor 
Naţionale reiau argumentele prezentate şi la primul punct al ordinii 
de zi, afirmând că Guvernul nu susţine nici această iniţiativă 
legislativă. 
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Domnul deputat Eugen Bădălan propune respingerea 
propunerii legislative aflate în dezbatere. Propunerea domnului 
deputat este adoptată cu unanimitatea voturilor membrilor 
comisiei. 

La punctul 3 de pe ordinea de zi, reprezentanţii Ministerului 
Justiţiei prezintă proiectul membrilor comisiei. Aceştia solicită un 
aviz favorabil din partea comisiei, deoarece proiectul este necesar 
pentru a scurta durata de administrare a probatoriului în cadrul 
proceselor penale prin liberalizarea activităţii de expertiză 
criminalistică. 

Domnul Adrian George Scutaru întrebă care este raţiunea 
existenţei interdicţiei de a fi agenţi acoperiţi ai serviciilor secrete 
pentru experţii criminalişti angajaţi ai statului şi modul în care 
CSAT poate verifica acest lucru. 

I se răspunde, de către reprezentanţii Ministerului Justiţiei, că 
s-a urmat modelul existent în cazul magistraţilor şi că nu se 
cunoaşte felul în care CSAT va verifica acest fapt. 

Domnul deputat Marian Florian Săniuţă propune eliminarea 
alineatului (3) al art. 899. Propunerea este adoptată de membrii 
comisiei prin unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Marian Florian Săniuţă propune formularea 
unui aviz favorabil cu amendament asupra proiectului de lege. 
Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, conducerea şedinţei este 
preluată de către domnul deputat Costică Canacheu. 

Reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
(ANAF) prezintă proiectul membrilor comisiei. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru doreşte să afle de ce 
reprezentanţii ANAF nu pot efectua controale în trafic împreună cu 
Poliţia Rutieră. I se răspunde că acest lucru este imposibil, ca 
urmare a diferenţelor dintre programalele de control ale celor două 
instituţii. 

Domnul deputat Marian Florian Săniuţă propune eliminarea 
punctului XVIII. Propunerea este susţinută de către domnul 
deputat Niculae Mircovici. 
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Domnul deputat Adrian Bădulescu consideră că dreptul de a 
putea opri autovehicule în trafic trebuie limitat la angajaţii Gărzii 
Financiare şi ai Adminsitraţiei Vămilor. 

Domnul deputat Mózes Zoltán Pálfi propune eliminarea 
punctului XVIII, astfel încât reprezentanţii ANAF să efectueze 
controale în trafic doar împreună cu reprezentanţii Poliţiei Rutiere. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune votului 
propunerea formulată de către domnii deputaţi Marian Florian 
Săniuţă, Niculae Mircovici şi Mózes Zoltán Pálfi. Propunerea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune formularea unui 
aviz favorabil cu amendament asupra proiectului de lege dezbătut. 
Propunerea este adoptată cu majoritate de voturi. 

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu declară închise lucrările comisiei.    

 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
Costică Canacheu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant, Andrei Voicu 
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