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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 11 şi 12 martie 2008 

În ziua de 11 martie 2008, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 23 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 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii 
de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război (Plx 72/2008). 
2.Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 
reînfiinţarea Liceului Militar de Marină "Alexandru Ioan 
Cuza" (Plx 50/2008). 
3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi 
desfăşurarea adunărilor publice (Plx 43/2008). 
4. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.187/1999 privind accesul 
la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică 
(Plx 4/2008). 
5. Dezbaterea în fond a proiectului de lege privind statutul 
ofiţerilor de informaţii (PLx 609/2007). 
 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Serviciului de Protecţie şi Pază (Col. Marian Dorel 
Nuţu, şef oficiu juridic), Serviciului de Informaţii Externe (Adriana 
Flucuş, consilier juridic), ai Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale (Gabriel Constantin), Serviciului Român de Informaţii 
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(Dan Raiciu, Eugen Iorga, Cătălin Dumitrescu, consilieri juridici) 
şi ai Ministerului Apărării (Georgeta Ionescu, secretar de stat, 
Daniel Ştefan, şef serviciu, Gheorghe Smaranda şi Mihai Dănilă, 
consilieri juridici). 

La punctul 1 al ordinii de zi, doamna secretar de stat 
Georgeta Ionescu afirmă că Ministerul Apărării nu susţine 
adoptarea propunerii legislative deoarece aceasta nu face nici o 
referire la sursele de finanţare. Ca urmare, membrii comisie decid, 
cu majoritate de voturi, redactarea unui aviz negativ.  

La punctul 2 al ordinii de zi, doamna secretar de stat 
Georgeta Ionescu susţine că, din punctul de vedere al Ministerului 
Apărării, înfiinţarea unui liceu militar de marină nu se justifică. O 
opinie contrară are domnul deputat Marcu Tudor. Domnul deputat 
Marian Săniuţă propune redactarea unui raport de respingere a 
proiectului de lege, propunere care este adoptată, prin vot, de 
membrii comisiei.   

La punctul 3 al ordinii de zi, se formulează, de către domnul 
preşedinte Costică Canacheu, propunerea de redactare a unui 
raport de respingere. Propunerea este adoptată prin votul 
majorităţii membrilor comisiei. 

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul deputat Tiberiu Toró 
formulează o propunere de redactarea a unui raport de respingere a 
propunerii legislative. Cu majoritate de voturi, propunerea 
domnului deputat este adoptată.  

La punctul 5 al ordinii de zi, domnul deputat Niculae 
Mircovici susţine intenţia Serviciului Român de Informaţii de a 
introduce o nouă literă la articolul 31 al proiectului de lege. 

Domnul deputat Marian Săniuţă propune ca ofiţerii de 
informaţii să nu poată fi acţionari ai unei firme ca urmare a 
valorificării infomaţiilor obţinute în timpul serviciului. La 
observaţiile reprezentanţilor serviciilor cu privire la existenţa altor 
prevederi acoperitoare, domnul deputat renunţă la propriul 
amendament.  

Din cauza epuizării timpului afectat dezbaterilor, membrii 
Comisiei hotărăsc continuarea lucrărilor în cadrul şedinţei 
următoare. 
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În ziua de 12 martie 2008, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 23 de deputaţi din 
totalul de 25 de membri ai Comisiei. 

Prima parte a şedinţei Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională s-a desfăşurat în conformitate cu 
următoarea ordine de zi:  

1. Întâlnire cu reprezentanţii Direcţiei Generale Anticorupţie 
şi ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna a 
MIRA. 
2. Grup de lucru pe tema locuinţelor de  serviciu. 
 
În a doua parte a şedinţei, membrii Comisiei au reluat  

dezbaterea proiectului de Lege privind reorganizarea şi 
funcţionarea industriei de apărare (PLx 830/2007). 

Domnul Gabriel Dumitraşcu, director general al Autorităţii 
pentru Valorificarea Activelor Statului, consideră că actuala formă 
a proiectului oferă soluţii pentru problemele sociale şi este una 
acceptată de către toţi partenerii. Părerea reprezentantului AVAS 
este susţinută şi de restul participanţilor la discuţii. Ca urmare, 
membrii Comisiei decid amânarea dezbaterilor pentru şedinţa 
viitoare, pentru a dispune de timpul necesar studierii proiectului 
convenit de AVAS cu partenerii sociali. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Costică 
Canacheu declară şedinţa închisă. 

 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 

Consult. Andrei Voicu 


