
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine          Bucureşti, 29.04.2008                       
publică şi siguranţă naţională                   
 

P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 21 şi 22 aprilie 2008 

În ziua de 21 aprilie 2008, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 16 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 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 
şi liniştii publice, republicată (PLx 160/2008). 

2. 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 Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
(Mircea Alexandru, secretar general adjunct), ai Serviciului Român 
de Informaţii (Dan Raiciu, consilier juridic), ai Ministerului 
Apărării şi ai Serviciului de Informaţii Externe. 

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul secretar general adjunct 
Mircea Alexandru arată că Guvernul susţine actuala variantă a 
proiectului de lege, deoarece s-a eliminat suprapunerea de 
reglementare care exista în cazul în care ar fi fost aprobată forma 
iniţială a proiectului. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune redactarea unui 
aviz favorabil. Prin votul membrilor Comisiei, propunerea este 
adoptată.   

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu propune continuarea dezbaterilor pe text până la 
epuizarea acestora şi amînarea votului pentru una dintre şedinţele 
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vitoare. Propunerea este adoptată, prin vot, de către membrii 
Comisiei. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru solicită din partea 
reprezentanţilor serviciilor secrete lămuriri în privinţa necesităţii 
acordului conducătorului autorităţii informative pentru reţinerea, 
percheziţionarea sau arestarea ofiţerilor de informaţii. Solicitării 
domnului deputat Adrian George Scutaru i se alătură domnul 
deputat Eugen Bejinariu, care consideră că o astfel de prevedere ar 
situa ofiţerii de informaţii deasupra legii. 

În cadrul şedinţei au fost epuizate dezbaterile pe text la 
proiectul de lege, urmând ca forma rezultată să fie supusă la vot 
final într-o viitoare şedinţă, iar raportul preliminar să fie trimis la 
Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, pentru îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 

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

În ziua de 22 aprilie 2008, în afara ordinii de zi, membrii 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 
avut o întâlnire de lucru cu reprezentanţi din conducerea 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Sunt prezenţi 
16 de deputaţi din totalul de 25 de membri ai Comisiei. 

Pe parcursul întâlnirii, reprezentanţii Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă îi informează pe membrii comisie asupra 
activităţii Inspectoratului. Principalele subiecte abordate ţin de 
politica de personal a Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă, situaţia logistică şi colaborarea cu celelalte instituţii din 
cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

 
Preşedinte, 

 
Costică Canacheu 

 
 
 
 
Consult. Andrei Voicu 
 


