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publică   şi   siguranţă  naţională                  
 

P R O C E S – V E R B A L 
lucrărilor comisiei din  16 octombrie 2007 

 
În ziua de 16 octombrie 2007, la lucrările Comisiei sunt 

prezenţi 18 deputaţi, fiind absenţi motivat 6 deputaţi. 
 

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte: 
1. Dezbaterea în fond, împreună cu membrii Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi,  a proiectului de Lege privind statutul 
ofiţerilor de informaţii (PL x 609/2007). 
2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2007 pentru 
ratificarea celui de-al doilea Protocol Adiţional, semnat la 
Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia între Ministerul 
Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor 
Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare 
a Cursului Superior Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru 
Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la 
Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea 
Protocol Adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la 
Convenţia de finanţare între Ministerul Administraţiei şi 
Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din 
Republica Franceză privind participarea părţii franceze la 
finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior 
internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri ,,Mihai 
Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 
iulie 2003 (PL x 669/2007). 
3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea 
art. 2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de 
detectiv particular (Pl x 570/2007). 
4. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea 
punctului 8 al Articolului unic din Legea nr. 9 din 09.01.2007 
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pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 30 din 17.01.2007(Pl x 571/2007). 
5. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind 
transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării 
în cămine studenţeşti (PL x 480/2007). 
6. Dezbaterea în fond a propunerii legislative  privind 
transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării 
Naţionale în locuinţe sociale (Pl x 483/2007). 
7. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 
înstrăinarea terenurilor şi clădirilor aparţinând Ministerului 
Apărării Naţionale  (Pl x 449/2007). 
8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 (PL x 658/2007). 
9.  Dezbaterea în fond a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării. 
10. Dezbaterea în fond a Raportului de activitatea al Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării pe anul 2006. 
 

În partea a I-a a lucrărilor, la punctul 1 al ordinii de zi,  
participă, în calitate de invitaţi, domnii col.Dan Raiciu şi 
col.Eugen Iorga din partea Serviciului Român de Informaţii, 
col.Cotuna Ioan şi Nuţu Ioan, din partea Serviciului de Protecţie 
şiPază, 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. 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională şi cei ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, în Sala Mihai Viteazul, împreună cu invitaţii, discută 
aspecte generale asupra proiectului de lege. Domnul Sergiu 
Andon, conducătorul lucrărilor comune, declară şedinţa închisă 
şi face precizarea că la şedinţa din 23 octombrie 2007 se va 
proceda la dezbaterea pe articole. 

În partea a II-a a lucrărilor, în sala de şedinţe nr. 5156, 
participă, în calitate de invitaţi, domnii gl. Constantin Degeratu 
– consilier prezidenţial şi gl. Ion Oprişor, secretar al consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării. Lucrările sunt conduse de domnul 
deputat Costică Canacheu, preşedintele Comisiei. 



Discuţiile încep cu punctul 9 de pe ordinea de zi, prilej cu care 
domnul gl.Constantin Degeratu face prezentarea Strategiei 
Naţionale de Apărare a Ţării. 

Membrii Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului hotărăsc 
amânarea formulării unor concluzii cu privire la Strategia 
Naţională de Apărare a Ţării, urmând ca documentul să fie 
îmbunătăţit în sensul observaţiilor desprinse din cadrul 
discuţiilor. 

La punctul 10  al ordinii de zi, membrii Comisiilor pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului audiază prezentarea pe care o face 
domnul gl. Ion Oprişor, adresează acestuia o serie de întrebări 
care primesc şi răspunsuri din partea invitatului şi hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, formularea unui raport comun favorabil. 

La punctul 8  al ordinii de zi, analizând Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 88/2007, membrii Comisiilor pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului au hotărât formularea unui aviz comun 
favorabil. 

În continuare domnii senatori părăsesc sala de şedinţe şi 
urmează punctul 2  al ordinii de zi, pentru care membrii 
Comisiei  hotărăsc formularea  unui raport favorabil adoptării 
proiectului de lege. 

La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi, membrii Comisiei 
hotărăsc să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
respectivelor iniţiative legislative. 

La punctele 5, 6 şi 7  ale ordinii de zi, membrii Comisiei  
hotărăsc amânarea adoptării unor soluţii asupra acestor iniţiative 
legislative, urmând a avea loc consultări cu Biroul Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic, sesizată de asemenea cu două dintre aceste iniţiative, 
în vederea formulării unui raport comun. 
 

 
 

Preşedinte, 
 
 

Costică Canacheu 
 
 


