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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 16 septembrie 2009 

În ziua de 16 septembrie 2009, lucrările Comisiei sunt 
conduse de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 21 de 
deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia  aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 
de zi:  

1. Întâlnire cu reprezentanţii Inspectoratului General al 
Jandarmeriei Române. 

2. Întâlnire cu reprezentanţii Inspectoratului General al 
Poliţiei Române. 

3. Întâlnire cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru 
Controlul Exporturilor. 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii 
de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război  (PLx 404/2009). 

 
 
La şedinţa comisiei participă, în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor (doamna maior Carmen 
Bărbulescu, domnii general Costică Silion, inspector general al 
Jandarmeriei Române, general maior Olimpiador Antonescu, 
general de brigadă Neculai Bontic, colonel Cişmaşu Florian, 
colonel Vasile Erceanu, căpitan Sorin Zmaranda – din partea 
Jandarmeriei Române – şi domnii chestor de poliţie Petre Tobă, 
inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, 
chestor de poliţie Bujor Florescu, chestor de poliţie Dumitru Pârvu, 
comisar şef Mihai Călinescu, subcomisar Daniel Cosgârea şi 
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inspector principal Mihai Friptu – din partea Inspectoratului 
General al Poliţiei Române) şi din partea Ministerului Afacerilor 
Externe (doamna Liliana Mincă şi domnii Paul Pasnicu şi Gicu 
Pop, din partea Agenţiei Naţionale pentru Controlul Exporturilor).  

 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul general Costică Silion, 

inspector general al Jandarmeriei Române, prezintă membrilor 
comisiei activitatea şi atribuţiile Jandarmeriei Române. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul chestor de poliţie Petre 
Tobă, inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei 
Române, prezintă membrilor comisiei unele atribuţii şi aspecte 
operative din activitatea Poliţiei Române. 

La punctul 3 al ordinii de zi, doamna Liliana Mincă, 
preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Controlul Exporturilor, 
prezintă membrilor comisiei aspecte legate de activitatea Agenţiei 
precum şi procedura de autorizare şi licenţiere a firmelor implicate 
în comerţul cu muniţie. 

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 
prezintă celorlalţi membrii ai comisei propunerea legislativă aflată 
în dezbatere, şi propune redactarea unui unui aviz negativ. 

Propunerea de avizare negativă a iniţiativei legislative este 
adoptată, prin votul membrilor comisiei.  

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 
declară şedinţa închisă. 

 
 

Preşedinte, 
 
 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 


