
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine          Bucureşti, 17.05.2009                       
publică şi siguranţă naţională                   
 

P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 12 mai 2009 

În ziua de 12 mai 2009, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu şi de domnul deputat László 
Borbély, pe perioada şedinţei comune cu Comisia pentru politică 
externă şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. Sunt prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 
24 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.207/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PLx 200/2009). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind 
retragerea României din Acordul dintre statele participante la 
Brigada multinaţională în aşteptare cu capacitate de luptă ridicată 
pentru operaţiuni O.N.U. privind statutul forţelor lor, semnat la 
Copenhaga la 13 decembrie 2001 (PLx 242/2009). 

3.  Dezbaterea în fond a  proiectului de Lege privind 
reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către 
structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în 
activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, 
precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice (PLx 
236/2009). 

4.  Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2009 pentru 
completarea art.103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 
245/2009). 

5.  Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea 
şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (Plx 
244/2009). 

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

Ministerului Afacerilor Externe (doamna Natalia Elena Intotero, 
secretar de stat pentru relaţii interinstituţionale),  din partea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor (domnul Radu Stancu, 
secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi afaceri europene) şi 
din partea Minsterului Apărării (domnul lt. col. Gheorghe 
Mocanu). 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul László Borbély observă 

faptul că membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor nu sunt, pentru un moment, prezenţi în 
sală în proporţia prevăzută de Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

Domnul Costică Canacheu propune ca, până la sosirea 
colegilor respectivi, să fie discutat al doilea punct al ordinii de zi, 
de către cele două comisii prezente: Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru politică externă. 

Propunerea este aprobată de către membrii celor două 
comisii. 

Ca urmare a sosirii, în sală, a membrilor Comisie pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor, domnul László 
Borbély decide discutarea amendamentelor depuse.  

Domnul Radu Stancu explică membrilor celor trei comisii 
necesitatea includerii amprentelor digitale între datele biometrice 
stocate pe paşapoarte. Dumnealui adaugă faptul că, în interiorul 
Uniunii Europene, doar România, Cipru şi Bulgaria nu au introdus 
încă paşapoartele electronice. 

Domnul Eugen Bădălan consideră că ar trebui oprite 
dezbaterile tehnice. 
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Domnul Mózes Zoltán Pálfi susţine amendamentul de 
nestocare a amprentei digitale pe paşapoarte, ci doar a imaginii 
faciale. 

Domnul László Borbély supune votului amendamentul, 
acesta fiind respins deoarece a întrunit doar patru voturi pentru. 

Domnul László Borbély întreabă reprezentanţii ministerelor 
prezente dacă, fără aceste paşapoarte electronice, România va 
putea face parte din Spaţiul Schengen. Domnul Radu Stancu 
răspunde că acest lucru ar fi imposibil. 

Domnul Georgian Pop consideră necesară clarificarea 
valabilităţii paşapoartelor simple şi că este nevoie ca prelungirea 
acestora să se facă fără costuri suplimentare. 

Domnul László Borbély propune membrilor celor trei comisii 
reunite redactarea unui raport de adoptare a proiectului de lege 
aflat în dezbatere. 

Propunerea este adoptată, cu majoritate de voturi. 
La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului 

Apărării Naţionale prezintă proiectul membrilor celor două 
comisii. 

Domnul László Borbély propune redactarea unui raport de 
adoptare a iniţiativei legislative. 

Propunerea este adoptată, prin votul membrilor celor două 
comisii. 

La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor prezintă proiectul membrilor comisiei. 

La art. 4, alin (5) al proiectului, domnul Mózes Zoltán Pálfi 
propune eliminarea cuvântului „exclusiv”. 

Domnul Angel Tâlvar consideră că prezenţa termenului 
„exclusiv” elimină posibilitatea unei interpretări subiective a 
normei. 

Domnul Mózes Zoltán Pálfi îşi retrage amendamentul. 
Domnul Costică Canacheu propune membrilor comisiei 

redactarea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
Propunerea este adoptată prin votul membrilor. 
La punctul 4 al ordinii de zi, reprezentantul M.A.I. prezintă 

proiectul membrilor comisiei şi afirmă că necesitatea acestei 



4 
 

iniţiative este dată de ceea ce s-a întâmplat în Argeş şi alte judeţe 
cu privire la modul de acordare al permiselor de conducere. 

Domnul Georgian Pop doreşte să cunoască modalităţile prin 
care se pot preîntâmpina eventualele abuziri din partea 
reprezentanţilor Poliţiei Rutiere. 

Reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
răspunde că instanţa poate decide anularea suspendării dreptului de 
a conduce. 

Domnul Costică Canacheu propune formularea unui aviz 
favorabil, cu privire la iniţiativa legislativă. 

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 

propune membrilor comisiei redactarea unui raport de respingere a 
propunerii legislative. 

Propunerea este aprobată prin votul membrilor comisiei.  
Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 

declară şedinţa închisă. 
 
 

 
 

Preşedinte, 
 
 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 


