
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine             

publică  şi  siguranţă  naţională                                                                  

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor Comisiei din 8, 9 şi 10 februarie 2011 

 

În data de 8 februarie 2011, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 

Canacheu.  

Sunt prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 
 

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

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război  (Pl x  856/2010); 

2. Dezbaterea pe fond a proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 95/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea 

serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe 

teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PL x 

871/2010); 

3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 

la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp 

de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică 

şi siguranţă naţională (PL x  852/2010); 

4. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria privind 
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cooperarea în domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010 şi la 

Bucureşti la 27 august 2010  (PL x 11/2011); 

5. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (PL x  

2/2011); 

6. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind protecţia 

reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 

2010 (PL x  10/2011); 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind cooperarea României 

cu Oficiul European de Poliţie (EUROPOL) (PL x 851/2010); 

8. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 

ilicit de droguri – reexaminare la cererea Preşedintelui  (PL x 593/2009); 

9. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi 

protecţia infrastructurilor critice (PL x 873/2010); 

10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de 

expert criminalist privat, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Experţilor Criminalişti din România (PL x  18/2011). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerul Apărării Naţionale 

susţin punctul de vedere negativ al Guvernului şi propun neincluderea în 

categoria veteranilor de război a copiilor de trupă. Membri Comisiei, cu 

majoritate de voturi, hotărăsc avizarea negativă a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 

La punctul 2 al ordinii de zi, secretarul de stat pentru relaţia cu 

Parlamentul din Ministerul Apărării Naţionale, domnul Mihail Ozunu explică 

obiectul de reglementare al ordonanţei, oferind o serie de explicaţii asupra 

necesităţii completării ordonanţei iniţiale. În baza acestora, membrii Comisiei 

hotărăsc întocmirea unui raport favorabil.  

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei iau în dezbatere 

modificarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind 
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drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare 

naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, care se referă la abrogarea 

normei de ţigări pentru elevii şi studenţii şcolilor militare.  

La finalul dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, membrii Comisiei 

decid adoptarea unui raport favorabil cu un amendament prin care transformă 

norma pentru ţigări în normă pentru fructe.  

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia hotărăşte întocmirea unui raport 

favorabil aspra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în 

domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010 şi la Bucureşti la 27 august 

2010.  

La punctul 5 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale 

expun prevederile proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, făcând o trecere în revistă a 

celor mai importante modificări, respectiv cele ce privesc drepturile şi 

obligaţiile cadrelor militare, limitele de vârstă şi stagiile în grad, precum şi o 

serie de reglementări referitoare la măsuri ce trebuie luate în cazul săvârşirii 

cu intenţie a unor fapte penale. Totodată reprezentanţii ministerului 

menţionează faptul că este necesară corelarea limitelor de vârstă în grad cu 

vârstele standard de pensionare din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, astfel încât la finalizarea carierei militare un cadru 

militar să poată beneficia de o pensie din sistemul de pensii publice. Întrucât 

legea privind sistemul unitar de pensii a intrat în vigoare ulterior promovării 

prezentului proiect de lege, membrii Comisiei decid să solicite Biroului 

Permanent al Camerei Deputaţilor prelungirea timpului acordat Comisiei pentru 

întocmirea raportului, astfel încât să poată obţine consensul tuturor instituţiilor 

din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale asupra 

reglementărilor referitoare la stagii şi limite de vârstă, precum şi corelarea cu 

alte dispoziţii legale.  

Aşadar, cu unanimitate de voturi pentru, Comisia hotărăşte amânare cu 

o săptămână a dezbaterilor asupra acestui proiect de lege.   

La punctul 6 al ordinii de zi, domnul Marius Cristian Cap-Alb, directorul 

adjunct al ORNISS prezintă proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
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Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind protecţia reciprocă 

a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2010.  

Membrii Comisiei adresează o serie de întrebări reprezentantului ORNISS 

referitoarea la baza legală a cooperării între celor două state, anterior 

încheierii acestui acord. Totodată, domnii deputaţi doresc să fie informaţi 

asupra stadiului negocierilor şi încheierii de acorduri bilaterale de cooperare în 

domeniul protecţiei informaţiilor clasificate cu celelalte state NATO şi UE. La 

finalul dezbaterilor, proiectul de lege este adoptat cu unanimitate.   

La punctul 7 al ordinii de zi, doamna Irina Alexe, şeful Departamentului 

pentru relaţia cu Parlamentul din Ministerul Administraţiei şi Internelor prezintă 

necesitatea modificării actului normativ care reglementează relaţia României 

cu EUROPOL-ul, precum şi etapele ce au fost parcurse până în prezent pentru 

implementarea şi instituţionalizarea acestei cooperări.  

Domnul deputat Marian Săniuţă formulează un amendament referitor la 

baza de selecţie a ofiţerilor pentru reprezentarea României în acest organism, 

solicitând introducerea unui criteriu suplimentar de experienţă în domeniu.  

Amendamentul este acceptat de majoritatea membrilor prezenţi şi este 

introdus în avizul Comisie, înaintat Comisiei pentru administraţie.  

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează cererea 

Preşedintelui de reexaminare a proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri. Din motivarea solicitării, domnii deputaţi iau la cunoştinţă faptul că 

ulterior adoptării acestui proiect de act normativ de către Camera Deputaţilor, 

în calitatea sa de cameră decizională, Guvernul a promovat ordonanţa de 

urgenţă nr. 6/2010 ce oferă soluţii legislative care acoperă problematica 

consumului anumitor plante şi substanţe ce prezintă pericol pentru sănătatea 

publică. Prin urmare, Comisia hotărăşte formularea unui raport de admitere a 

cererii Preşedintelui de reexaminare a proiectului de lege şi respingere, în 

consecinţă, a proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

La punctul 9 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, 

desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice este prezentat de consilierul 

prim-ministrului responsabil pe acest domeniu, împreună cu reprezentanţii 



Ministerului Administraţiei şi Internelor. Aceştia menţionează faptul că 

proiectul transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei europene 

2008/114/CE a Consiliului privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor 

critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora. 

Reprezentanţii Guvernului susţin necesitatea amendării unor articole din textul 

de lege, în sensul prorogării termenului până la care trebuie desemnată 

infrastructura critică naţională şi alte aspecte referitoare la aplicabilitatea 

normelor ordonanţei. Membrii Comisiei sunt de acord cu amendamentele 

propuse, pe care şi le însuşesc şi care sunt cuprinse în raportul la acest proiect 

de lege.   

La punctul 10 al ordinii de zi, domnii deputaţi analizează iniţiativa 

legislativă propusă de 5 senatori, care a fost adoptată tacit de către Senat şi 

trimisă la Comisia juridică pentru dezbatere şi avizare pe fond. Reprezentantul 

Ministerului Justiţiei explică faptul că acest demers legislativ reia o mare parte 

dintr-un proiect anterior, promovat de către Guvern şi care se află în  

dezbatere la Senat. În urma acestor expuneri, membrii Comisiei hotărăsc 

avizarea negativă a proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de expert 

criminalist privat, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Experţilor 

Criminalişti din România.  

În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de zi a fost 

epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     

 

 

 

 

Preşedinte, 

 

Costică Canacheu 

 

 

 

 

 
Daria Cotoc 

Consilier parlamentar 
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