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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din  zilele de 27, 28 şi 29 noiembrie 2007 

 
În ziua de 27 noiembrie 2007, la lucrările la lucrările comune 

din sala Mihai Viteazul sunt prezenţi 17 deputaţi, fiind absenţi 
motivat 8.  

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, col. Sârbu, 
din partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, chestor de 
poliţie Mircea Alexandru, din partea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, col. Smaranda Gheorghe şi lt.col. Dănilă 
Mihai, din partea Ministerului Apărării, col. Adriana Flucuş, 
consilier juridic şi col. Mihai Calianu, din partea Serviciului de 
Informaţii Externe. 

Lucrările  comune sunt conduse de domnul deputat Sergiu 
Andon. 

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte: 
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). 
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi cei ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi îşi 
exprimă anumite opinii cu privire la alegerea unei variante 
procedurale adecvate, deoarece dezbaterile în şedinţe comune a 
proiectului de lege de la nr. 1 al ordinii de zi  nu înregistrează 
progrese şi se cantonează de câteva săptămâni la art. 6 alin. (1) lit. 
b). În acest sens, domnul deputat Marcu Tudor propune ca 
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dezbaterile să nu mai aibă loc în şedinţe comune ci, în şedinţe 
separate ale comisiilor. 

 Dezbaterea pe articole la punctul 1 nu poate fi reluată şi nici 
discutarea punctului 2, datorită neîndeplinirii condiţiilor art. 51 
alin. (3) şi (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, referitoare la 
prezenţa majorităţii deputaţilor. 

Din cauza lipsei cvorumului, domnul deputat Sergiu Andon 
suspendă lucrările, iar membrii Comisiei se deplasează în sala 
5156 pentru dezbaterea unor probleme curente, a unor activităţi 
specifice controlului parlamentar şi pentru studierea ordinii de zi a 
următoarei şedinţe. 

În ziua de 28 noiembrie 2007, la lucrările Comisiei sunt 
prezenţi 15 deputaţi, fiind absenţi motivat 10 deputaţi.  

Participă, în calitate de invitaţi, domnul chestor de poliţie 
Mircea Alexandru şi domna col. Nina Badea, din partea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi 
domnul maior Sorin Chiper şi doamna Aurora Hidec, din partea 
Ministerului Apărării.  

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

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte: 
1.Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război (Pl x 739/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 
718/2007). 

3.Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice (PLx 764/2007). 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează 
propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
punctul de vedere negativ al Guvernului, avizul favorabil 
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Consiliului Economic şi Social, precum şi avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ.  

În urma examinării, se constatată faptul că Legea nr. 
303/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 
şi văduvelor de război, recent intrată în vigoare, este acoperitoare 
şi pentru textul de modificare propus de iniţiatori, reglementând şi 
mărirea procentului rentei lunare pentru veteranii de război 
decoraţi cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de al doilea 
război mondial 1941-1945” şi hotărăsc, în unanimitate, formularea 
unui aviz negativ.  

La punctul 2 al ordinii de zi,  în urma dezbaterilor, membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi, hotărăsc avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, cu propunerea de eliminare a punctului 5 al 
articolului unic din forma adoptată de Senat, pentru ca vitezele 
maxime prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. a) să rămână aşa cum au 
fost prevăzute de iniţiator, respectiv,  „a) 130 km/h pe autostrăzi, 
100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 
90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele 
din categoriile A şi B”. 

La punctul 3 al ordinii de zi,  membrii Comisiei  examinează 
propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
punctul de vedere negativ al Guvernului, precum şi avizul 
Consiliului Legislativ şi hotărăsc, cu unanimitate de voturi, 
emiterea unui aviz negativ. 

În ziua de 29 noiembrie 2007,  membrii Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, potrivit programului 
desfăşurării unor activităţi specifice controlului parlamentar, s-au 
întâlnit la sediul comisiei cu reprezentanţii Direcţiei Legislaţie şi 
Asistenţă Juridică din Ministerul Apărării, în vederea analizării 
activităţii direcţiei, precum şi a cadrului legislativ specific 
instituţiei militare.  

La lucrări sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absenţi motivat 10 
deputaţi. 

 
Preşedinte, 

Costică Canacheu 
 


