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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 
Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra Serviciului de Informaţii Externe 
 

Comisia pentru apărare, ordine publică  şi  
siguranţă  naţională 

CAMERA DEPUTATILOR 

Comisia pentru apărare, ordine publică  şi  
siguranţă  naţională 

SENAT 
32/53/28.02.2012 nr. XXV/13/28.02.2012
 
 
                
 

P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra Serviciului de Informaţii Externe, Comisiilor pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului privind audierea 
candidatului pentru funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe 

 

 

În baza solicitării Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în 

data de 28 februarie 2012 a avut loc şedinţa Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru exercitarea controlului parlamentar asupra Serviciului de Informaţii Externe şi a celor două 

Comisii pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţională ale Parlamentului pentru audierea 

domnului Teodor Meleşcanu, propus de Preşedintele României pentru funcţia de director al 

Serviciului de Informaţii Externe.  

Lucrările şedinţei reunite au fost conduse de domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele 

Comisiei pentru apărare a Camerei Deputaţilor.  

La lucrări au fost prezenţi 19 parlamentari din totalul de 33 de membri ai celor trei Comisii.  

Domnul Teodor Meleşcanu şi-a prezentat parcursul carierei şi a precizat faptul că 

îndeplineşte condiţiile legale privind accesul la această funcţie de demnitate publică. Totodată, 

domnul Meleşcanu a prezentat priorităţile mandatului său, printre care se vor număra şi întărirea 

dialogului dintre Serviciu şi Parlament, dezvoltarea relaţiilor cu serviciile de informaţii ale statelor 

partenere NATO şi UE, dar şi atragerea transparentă de fonduri pentru dezvoltarea SIE, fonduri care 

să contribuie la consolidarea şi profesionalizarea acestuia.  

După prezentarea principalelor direcţii de acţiune, membrii Comisiilor reunite au adresat o 

serie de întrebări candidatului, referitoare la schimbările preconizate în activitatea SIE, cooperarea 

dintre acest serviciu şi celelalte instituţii ale statului, obiectivele serviciilor de informaţii din 



 2 

Stategia Naţională de Apărare a Ţării, motivarea personalului SIE, promovarea şi protejarea 

intereselor României.  

În urma dezbaterilor, parlamentarii prezenţi au constatat faptul că răspunsurile oferite de 

către domnul Teodor Meleşcanu au dovedit cunoaşterea şi stăpânirea domeniului, preocupare pentru 

dezvoltarea şi modernizarea Serviciului de Informaţii Externe, voinţă şi determinare în continuarea 

proiectelor începute de predecesorul său. 

Prin urmare, cu unanimitate de voturi, membrii celor trei Comisii prezenţi la dezbateri au 

hotărât susţinerea candidaturii domnului Teodor Meleşcanu la funcţia de director al SIE şi au 

hotărât să înainteze prezentul proces-verbal plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului, 

care, potrivit art. 65 alin. (2) lit. h) din Constituţia României, este suveran în decizia sa privind 

numirea directorilor serviciilor de informaţii.  

 

 

 

 

 

Membru Comisia SIE,  

 

deputat Ştefan PIRPILIU  

 

 

Preşedinte, 

 

CANACHEU Costică 

Secretar, 

 

CHIVU Sorin-Serioja 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Şef serviciu, Daria Cotoc 


		2012-02-28T13:40:11+0200
	Valentin Busuioc




