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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 9 şi 10 aprilie 2008 

În ziua de 9 aprilie 2008, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 19 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 proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (PLx 
112/2008). 
2. Dezbaterea în fond a proiectului de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru 
modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PLx 81/2008). 
3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii 295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor (Plx 68/2008). 
4. Dezbaterea în fond a proiectului de lege privind statutul 
ofiţerilor de informaţii (PLx 609/2008). 
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 
(Dan Raiciu, consilier juridic), ai Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative (Mircea Alexandru, secretar de stat) şi ai 
Ministerului Apărării (lt. col. Mihai Dănilă). 
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La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat Marcu Tudor 
constată faptul că nu există urgenţa adoptării proiectului. Domnul 
deputat Costică Canacheu cere prezenţa la discuţii a 
reprezentanţilor Ministerului Justiţiei şi ai CNSAS. Ca urmare, 
membrii Comsiei decid amânarea dezbaterilor pentru o dată 
ulterioară.   

La punctul 2 al ordinii de zi, şedinţa se desfăşoară împreună 
cu membrii Comisiei pentru politică externă.  

Reprezentantul MIRA remarcă faptul că amendamentele 
propuse exced cadrul ordonanţei, caz în care ar fi nevoie de un 
punct de vedere din partea Guvernului.  

Domnul deputat Costică Canacheu propune formularea unei 
cereri de prelungire a termenului pentru depunerea raportului 
pentru ca, la dezbateri, să poată fi prezent şi un reprezentant din 
partea Ministerului Justiţiei. Propunerea este adoptată prin votul 
membrilor celor două comisii.   

La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative afirmă că propunerea 
legislativă nu se justifică iar Guvernul nu o susţine.  

Domnul deputat Mihăiţă Calimente, sprijinit de domnul 
deputat Tiberiu Toró, susţine respingerea propunerii. Domnul 
deputat Eugen Bejinariu, care remarcă posibila extindere a 
deţinerii de arme către toată lumea, susţine propunerea de 
respingere. Propunerea este adoptată prin votul membrilor 
Comisiei.  

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul deputat Tiberiu Toró 
propune eliminarea ultimei fraze de la art. 34, alin. 1 deoarece 
aceasta nu îşi are locul în statutul ofiţerului de informaţii. 
Propunerea sa este susţinută de domnii deputaţi Eduard Raul 
Hellvig şi Eugen Bejinariu. La propunerea domnului deputat 
Costică Canacheu, se decide ca art. 34, alin. 1 să rămână în 
dezbatere.  

Domnul deputat Eugen Bejinariu consideră că art. 34, alin. 2 
crează premisa unor abuzuri şi, prin urmare, ar trebui eliminat. În 
urma votului membrilor Comisiei, propunerea este respinsă. 

Ca urmare a epuizării timpului destinat dezbaterilor se decide 
continuarea acestora într-o şedinţă viitoare.   
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Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Costică 
Canacheu declară şedinţa închisă. 

În ziua de 10 aprilie 2008, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 19 de deputaţi din 
totalul de 25 de membri ai Comisiei. 

Pe ordinea de zi a se regăseşte un singur punct, şi anume o 
întâlnire cu reprezentanţii MIRA, pe următoarele teme:  

- Înzestrarea MIRA 
- Administrarea patrimoniului 
La întâlnire participă conducerea Direcţiei Generale 

Management Operaţional şi ai Direcţiei Generale Management 
Logistic şi Administrativ. 

Principalele probleme ridicate de către reprezentanţii MIRA 
ţin de lipsa unei asistenţe juridice adecvate pentru poliţişti precum 
şi de procedurile greoaie în ceea ce priveşte desfăşurarea 
licitaţiilor. 

 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 

Consult. Andrei Voicu 


