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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 15 şi 16 aprilie 2008 

În ziua de 15 aprilie 2008, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 19 de deputaţi din 
totalul de 25 de membri ai Comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru 
modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate (PLx 81/2008). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la 
propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (PLx 112/2008). 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii 295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor (Plx 172/2008). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind 
modificarea art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstruirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (PLx 159/2008). 

La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
(Mircea Alexandru, secretar de stat, Ionuţ Pătraşcu, consilier 
juridic Direcţia Generală Paşapoarte, Ovidiu Simina, consilier 
juridic, Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Afaceri Europene) şi ai 
Ministerului Justiţiei. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, şedinţa se desfăşoară împreună 
cu membrii Comisiei pentru politică externă. Domnul secretar de 
stat Mircea Alexandru susţine că Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative nu se poate exprima asupra proiectului deoarece 
acesta are drept obiect de reglementare funcţionarea sistemului 
judiciar. 

Domnul deputat Marian Săniuţă susţine propunerea 
membrilor Comisiei pentru politică externă de redactare a unui 
raport de respingere. În urma votului membrilor Comisiei, 
propunerea este adoptată.   

La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentanta Ministerului 
Justiţiei consideră că noul proiect de lege menţine structura 
generală a vechii legi, corespunzând în acelaşi timp exigenţelor 
Curţii Constituţionale. 

Domnul deputat Tiberiu Toró, susţinut de domnul Mihăiţă 
Calimente, propune discutarea amendamentelor depuse.  

Domnul deputat Marcu Tudor propune formularea unui aviz 
negativ, propunere respinsă prin votul membrilor Comisiei. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru consideră că 
serviciile se folosesc de anumite prevederi anacronice din legislaţie 
pentru a nu fi nevoiţi să declare dacă au colaborat sau nu cu fosta 
Securitate. 

De asemenea, reprezentanta Ministerului Justiţiei consideră 
că obiecţia de neconstituţionalitate ridicată de către Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale nu poate fi susţinută.  

Domnul preşedinte Costică Canacheu supune la vot 
propunerea de formulare a unui aviz favorabil, propunere adoptată 
prin votul majorităţii membrilor Comisiei.   

La punctul 3 al ordinii de zi, domnul Mircea Alexandru arată 
că Guvernul nu susţine propunerea legislativp deoarece, prin 
eventuala adoptare, s-ar lărgi nepermis dreptul de a purta armă. 

Prin votul membrilor Comisiei se adoptă propunerea de 
redactare a un unui raport de respingere.  

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul deputat Adrian George 
Scutaru propune formularea unui aviz negativ. Ca urmare a votului 
membrilor Comisiei, propunerea este respinsă şi se decide 
formularea unui aviz favorabil.   
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Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Costică 
Canacheu declară şedinţa închisă. 

În ziua de 16 aprilie 2008, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 19 de deputaţi din 
totalul de 25 de membri ai Comisiei. 

Pe ordinea de zi se regăsesc următoarele două puncte:  
1. Întâlnire de lucru cu reprezentanţii sindicatelor din 

industria de apărare. 
2. Dezbaterea în fond a proiectului de lege privind statutul 

ofiţerilor de informaţii (PLx 609/2007). 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte Costică 

Canacheu prezintă concluziile rezultate în urma vizitelor pe care 
le-a efectuat la mai multe unităţi din cadrul industriei naţionale de 
apărare. 

De cealaltă parte, reprezentanţii sindicatelor îşi exprimă 
speranţa urgentării procedurilor pentru adoptarea cât mai rapidă a 
propunerii legislative privind industria de apărare. 

La punctul 2 al ordinii de zi, constantând lipsa cvorumului, 
domnul preşedinte Costică Canacheu decide suspendarea şedinţei 
şi amânarea discuţiilor pentru o dată ulterioară. 

 
Preşedinte, 

 
Costică Canacheu 

 

Consult. Andrei Voicu 


