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P R O C E S – V E R B A L 
lucrărilor comisiei din  23 octombrie 2007 

 
În ziua de 23 octombrie 2007, la lucrările Comisiei sunt 

prezenţi 18 deputaţi, fiind absenţi motivat 7 deputaţi. 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi îşi desfăşoară 
lucrările, în şedinţă comună, având la ordinea de zi dezbaterea în 
fond a proiectului de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii 
(PL x 609/2007). 

Participă, în calitate de invitaţi, domnii col.Dan Raiciu şi 
col.Eugen Iorga din partea Serviciului Român de Informaţii, 
col.Cotuna Ioan şi Nuţu Ioan, din partea Serviciului de Protecţie 
şiPază, 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 comisiilor se desfăşoară în sala Mihai Viteazul şi 
sunt conduse de domnul deputat Sergiu Andon.  

Membrii comisiilor au finalizat discuţiile generale asupra 
proiectului de lege şi au încep dezbaterea pe articole.  
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În cadrul dezbaterilor se evidenţiază anumite observaţii şi 
propuneri, astfel: 

- domnul deputat Sergiu Andon, în legătură cu atribuţiile 
ofiţerilor de informaţii, pune în vedere  invitaţilor faptul că ar fi 
fost necesară o anexă mai cuprinzătoare pentru a fi prevăzute şi 
alte activităţi specifice acestei categorii de funcţionari publici cu 
statut special; 

- domnul deputat Ioan Ghişe propune ca cele două comisii să 
primească o anexă, ca şi document de lucru cuprinzând funcţiile 
din statul de organizare a serviciilor de informaţii. 

Dezbaterile se încheie cu discutarea art.1 alin. (2) lit.h). 
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională se deplasează în sala de şedinţe a Comisiei pentru 
comunicări curente şi pentru studiu la proiectul de lege privind 
bugetul de stat pe anul 2008.    
 
 
 

Preşedinte, 
Costică Canacheu 

 
 
 


