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Comisia pentru apărare, ordine          Bucureşti, 06.12.2007                       
publică   şi   siguranţă  naţională                    
 

P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor comisiei din  3 şi 4 decembrie 2007 

În ziua de 3 decembrie 2007, în prima parte a lucrărilor, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în şedinţă comună,  au 
avut la ordinea de zi două puncte, astfel:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind statutul 
ofiţerilor de informaţii (PL x 609/2007). 
2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 
interzicerea mercenarilor (Pl x 683/2007). 
Participă, în calitate de invitaţi, col. Dan Raiciu şi col. Eugen 

Iorga din partea Serviciului Român de Informaţii, col. Cotuna Ioan 
şi Nuţu Ioan, din partea Serviciului de Protecţie şi Pază, domnul 
col. Sârbu, din partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, 
domnii chestori de poliţie Mircea Alexandru şi Constantin Dârnă, 
din partea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, col. 
Smaranda Gheorghe şi lt.col. Dănilă Mihai, din partea Ministerului 
Apărării. 

Lucrările comune sunt conduse de domnul deputat Costică 
Canacheu. 

Domnul deputat Marcu Tudor reiterează  propunerea făcută 
în şedinţa Comisiilor din 27 noiembrie 2007, aceea ca dezbaterile 
să aibă loc în şedinţe separate.Sunt de acord cu această propunere 
domnii deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş, Eugen Bejinariu, 
Bogdan Olteanu şi Boşneac Valentin, care îl înlocuieşte pe domnul 
deputat George Scutaru. Domnul deputat Daniel Buda este 
împotriva procedurii propuse. În urma discuţiilor, totuşi, Comisiile 
ajung la înţelegerea ca lucrările Comisiilor să se desfăşoare în 
şedinţe separate.  
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Datorită neîndeplinirii condiţiilor art. 51 alin. (3) şi (4) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, referitoare la prezenţa 
majorităţii membrilor comisiilor, iniţiativele legislative aflate pe 
ordinea de zi comună nu au fost dezbătute. 
În continuarea lucrărilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările în sala 5156, Participă, 
în calitate de invitaţi, domnii col. Constantin Marian – şeful Secţiei 
pensii militare din Ministerul Apărării, cpt. Florentin Ilie – 
consilier juridic în acelaşi minister, Nicolae Dincă – şef serviciu, 
Ministerul Economiei şi Finanţelor, col. Dan Raiciu şi col. Eugen 
Iorga – consilieri juridici la Serviciul Român de Informaţii. 

Lucrările  sunt conduse de domnul deputat Costică Canacheu, 
preşedintele  Comisiei. 

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte: 
1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 privind 
pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii 
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (PLx 721/2007). 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr.164/2001, lege privind pensiile militare 
de stat (Plx 682/2007). 
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 privind 
pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul 
cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul creării cadrului legal care să asigure aplicarea, în domeniul 
reglementat, a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi 
femei în cadrul schemelor ocupaţionale de securitate socială, 
inclusiv în ceea ce priveşte sistemul pensiilor militare, fiind astfel 
transpuse în dreptul intern dispoziţiile Directivei 86/378/CEE 
privind implementarea principiului egalităţii de tratament între 
bărbaţi şi femei în schemele ocupaţionale de securitate socială, 
modificată prin Directiva 96/67/CEE. 

Membrii Comisiei, după discuţiile purtate, inclusiv cu 
invitaţii, sunt de acord în unanimitate cu întocmirea unui raport 
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preliminar favorabil cu amendamente şi înaintarea acestuia către 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în vederea finalizării 
raportului comun. 

La punctul 2 al ordinii de zi,  membrii Comisiei  hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, emiterea unui aviz negativ, având în vedere 
faptul că propunerile formulate de iniţiatori se regăsesc printre 
modificările şi completările admise ca amendamente la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.77/2007, aflată la punctul 1 al ordinii 
de zi. 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi 
motivat 13 deputaţi. 

În ziua de 4 decembrie 2007, la lucrările Comisiei sunt 
prezenţi 16 deputaţi, fiind absenţi motivat 9 deputaţi.  

Lucrările  sunt conduse de domnul deputat Costică Canacheu, 
preşedintele  Comisiei. 

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte: 
1. Şedinţă comună, cu participarea Comisiei   pentru  apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului şi a Comisiei 
speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra Serviciului de Informaţii 
Externe, având la ordinea de zi audierea domnului Răzvan 
Ungureanu pentru funcţia de director al Serviciului de 
Informaţii Externe.  
2. Audierea, la sala de şedinţe a Comisiei, a ministrului de 
interne, domnul Cristian David, pe tema supravegherii 
operative a procurorului Marian  Sîntion. 
3.Vizită de informare-documentare a membrilor Comisiei la 
sediul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 
La punctul 1 al ordinii de zi, Comisiile au formulat un 
document comun favorabil. 
Înregistrarea, în format MP 3, a dezbaterilor de la punctele 1 
şi 2 se află în evidenţa Comisiei. 
 

Preşedinte, 
Costică Canacheu 

 
 
 


