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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din  12 şi 13 noiembrie 2007 

În ziua de 12 noiembrie 2007, la lucrările Comisiei sunt 
prezenţi 17 deputaţi, fiind absenţi motivat 8 deputaţi.  

Participă, în calitate de invitaţi, lt.col.Chiper Sorin, 
lt.col.Dănilă Mihai, Hidec Aurora, din partea Ministerului 
Apărării,  precum şi domnii Ghelmez, Ciucă şi doamna Gabriella 
Pasztor din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
şi doamna Maria Bumbaru – preşedintele Asociaţiei Naţionale a 
Detectivilor Particulari din România, 

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

 
Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte: 
 

  1. Reexaminarea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea art. 2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei 
de detectiv particular (PLx 570/2007). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2007 
privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a 
Ambasadei Franţei la Bucureşti (PLx 699/2007). 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind 
transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în 
cămine studenţeşti (PLx 480/2007). 

4. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 
transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării 
Naţionale în locuinţe sociale (Plx  483/2007). 
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5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 
înstrăinarea terenurilor şi clădirilor aparţinând Ministerului 
Apărării Naţionale (Plx  449/2007). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aderarea 
României la Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană şi 
statele sale membre, pe de o parte şi Confederaţia Elveţiană, pe de 
altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi 
ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la 
Luxemburg la 26 octombrie 2004 (PLx 754/2007). 

La punctul 1 al ordinii de zi, doamna Maria Bumbaru 
prezintă o serie de argumente pentru respingerea propunerii 
legislative.  

După o serie de întrebări şi răspunsuri pe această temă,  
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, hotărăsc să menţină 
soluţia propusă plenului Camerei Deputaţilor prin raportul iniţial  - 
aceea de respingere a propunerii legislative, întrucât integrarea 
detectivilor particulari în categoria profesiilor liberale implică 
reglementări detaliate, impuse de schimbarea naturii juridice a 
societăţilor specializate şi a cabinetelor individuale de detectivi 
particulari, cu implicaţii asupra elementelor constitutive şi 
definitorii ale acestora, elemente care evidenţiază personalitatea lor 
juridică şi le conferă calitatea de a fi titulare de drepturi şi obligaţii. 

La punctul 2 al ordinii de zi,  membrii comisiei au hotărât, cu 
16 voturi pentru şi un vot împotrivă, al domnului deputat Marian 
Săniuţă, formularea unui raport preliminar de adoptare a 
proiectului de lege pentru aprobarea respectivei ordonanţe de 
urgenţă şi înaintarea acestuia Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în vederea 
finalizării raportului comun. Ţinând seama de faptul că Ambasada 
Franţei la Bucureşti a mai primit de la Guvernul României un teren 
în suprafaţă de 10.000 m²  cu aceeaşi destinaţie prin Legea nr. 
378/2004, se propune ca amendament abrogarea acestui act 
normativ. 

La punctele 3, 4 şi 5 ale ordinii de zi,  domnii deputaţi Horia 
Văsioiu, Niculae Mircovici şi Tibor Toro propun respingerea 
iniţiativelor legislative şi iniţierea de către ministerul Apărării a 
unui proiect de lege privitor la spaţiile dezafectate ale ministerului. 
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Supusă la vot, propunerea de respingere este admisă iar membrii 
Comisiei hotărăsc, cu majoritate de voturi, formularea unor 
rapoarte prin care se propune plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 
formularea unui aviz favorabil adoptării proiectului de lege. 

 
În ziua de 13 noiembrie 2007,  la lucrările comune din sala 

Mihai Viteazul sunt prezenţi 18 deputaţi ai Comisiei, fiind absenţi 
motivat 7.  

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. 

La ordinea de zi este înscris un sigur punct, şi anume, 
dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind statutul ofiţerilor 
de informaţii (PL x 609/2007). 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională şi cei ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi îşi 
exprimă anumite puncte de vedere asupra unor texte din proiectul 
de lege. Dezbaterea pe articole nu poate fi reluată datorită 
neîndeplinirii condiţiilor art. 51 alin. (3) şi (4) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, referitoare la prezenţa majorităţii deputaţilor. 

Datorită lipsei cvorumului, domnul deputat Costică Canacheu 
suspendă şedinţa iar membrii Comisiei se deplasează în sala 5156 
pentru dezbaterea unor probleme curente şi pentru planificarea 
unor activităţi specifice controlului parlamentar. 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 


