
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine          Bucureşti, 03.09.2009                       
publică şi siguranţă naţională                   
 

P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 2 septembrie 2009 

În ziua de 2 septembrie 2009, lucrările Comisiei sunt conduse 
de domnul deputat Costică Canacheu. 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 şi avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2009 privind 
modificarea şi completarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind 
rezervele de stat   (PLx 334/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
protecţia infrastructurilor critice şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Infrastructurilor Critice   (PLx 349/2009). 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor judeţene publice 
de pază şi ordine  (PLx 348/2009). 

4. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare  (PLx 347/2009). 

5. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind regimul 
armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul 
Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul 
României  (PLx 301/2009). 

 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, din 

partea Ministerului Administraţiei şi Internelor (domnii Dumitru 
Jantea şi Aurel Catrinoiu) şi din partea Ministerului Apărării 
Naţionale (doamna Sofia Balaban şi domnul Valentin Antonescu). 
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La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului 
Administraţiei şi Internelor prezintă proiectul membrilor Comisiei. 

Domnul Gabriel Oprea îşi exprimă susţinerea faţă de 
iniţiativa MAI. 

Domnul Costică Canacheu propune membrilor Comisiei 
formularea unui aviz favorabil asupra iniţiativei legislative 
discutate. 

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi de către 
membrii Comisiei. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Costică Canacheu cere 
reprezentanţilor MAI să informeze membrii Comisiei dacă 
Guvernul susţine sau nu propunerea legislativă. Reprezentanţii 
ministerului afirmă că Guvernul nu susţine propunerea. 

Domnul Costică Canacheu propune, ca atare, formularea unui 
aviz negativ. 

Membrii Comisie aprobă, prin vot, propunerea de formulare 
a unui aviz negativ. 

La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor afirmă că ministerul nu susţine 
propunerea legislativă în cauză, deoarece contravine legislaţiei în 
materie şi adoptarea ei ar conduce la o suprapunere cu atribuţiile 
Jandarmeriei Române şi ale Poliţiei Comunitare. 

Domnul Eugen Bejinariu propune celorlalţi membri ai 
Comisiei respingerea propunerii legislative. 

Ca urmare a votului, Comisia decide redactarea unui raport 
de respingere a iniţiativei avute în dezbatere. 

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 
atrage atenţia asupra faptului că există deja un proiect de lege al 
Guvernului, referitor la înfiinţarea Poliţiei Locale. 

Reprezentanţii M.A.I. îşi exprimă dezacordul faţă de 
propunerea legislativă deoarece instituie o suprapunere de atribuţii 
între Poliţia Română şi Poliţia Comunitară. 

Domnul Ion Mocioalcă propune redactarea unui raport de 
respingere a propunerii. 

Domnul Costică Canacheu supune votului propunerea de 
redactare a unui raport de respingere şi, în urma votului, 
propunerea este adoptată de către membrii Comisiei. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, doamna Sofia Balaban, 
reprezentanta Ministerului Apărării Naţionale, prezintă proiectul 
membrilor Comisiei. 

Domnul Eugen Bădălan cere lămuriri cu privire la prevederea 
din proiect referitoare la faptul că ordinele de ministru sunt 
opozabile terţilor. I se răspunde, din partea MApN, că această 
prevedere era necesară deoarece, la momentul elaborării 
proiectului, ordinele ministrului apărării naţionale nu erau 
publicate în Monitorul Oficial, fapt ce a stat la baza respectivei 
prevederi. 

Domnul Eugen Bădălan consideră că o astfel de prevedere 
este inacceptabilă, deoarece ordinele ministrului ar putea avea 
efecte negative asupra unor terţi. 

Domnul Costică Canacheu subliniază faptul că ordinele 
ministrului nu pot fi discreţionare, ele trebuind să fie în 
conformitate cu legea. Totodată, domnul Costică Canacheu 
propune amânarea luării unei decizii cu privire la proiectul de lege 
aflat în dezbatere. 

Propunerea este aprobată prin votul membrilor Comisiei.  
În afara ordinii de zi, domnul Mihăiţă Calimente propune 

celorlalţi membrii ai Comisiei stabilirea unor audieri ale 
conducerilor Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, Direcţiei Generale de Informaţii a 
Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi ai Direcţiei 
Generale de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. Motivele pentru care domnul Mihăiţă 
Calimente solicită audierile ţin de scandalurile din ultima vreme în 
care instituţiile respective au fost implicate. 

Domnul Adrian George Scutaru susţine propunerea formulată 
de către domnul Mihăiţă Calimente. 

Domnul Eugen Bădălan consideră că nu este normală 
stabilirea unor audieri pe baza apariţiei unor scandaluri de presă. 

Domnul Doru Claudian Frunzulică îşi exprimă nedumerirea 
faţă de lipsa de reacţie a instituţiilor vizate de respectivele 
scandaluri care ar fi trebuit să dezmită acuzaţiile ce le-au fost 
aduse. 
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Domnul Marian-Florian Săniuţă crede că este nevoie ca 
membrii Comisiei să fie informaţi de către respectivele instituţii. 

Domnul Adrian George Scutaru propune convocarea 
conducerilor celor patru instituţii nu pentru o audiere, ci pentru o 
discuţie în care membrii Comisiei să fie informaţi cu privire la 
aspecte din activitatea instituţiilor. 

Domnul Costică Canacheu supune la vot propunerea 
domnului Adrian George Scutaru. Cu majoritate de voturi, 
propunerea este adoptată.  

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 
declară şedinţa închisă. 

 
 

 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
consultant Andrei Voicu 
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