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Comisia pentru apărare, ordine          Bucureşti, 04.11.2009                       
publică şi siguranţă naţională                   
 

P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 27 şi 29 octombrie 2009 

 
În ziua de 27 octombrie 2009, lucrările Comisiei sunt 

conduse de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 21 de 
deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 
de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2009 pentru 
trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului 
Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină 
Preventivă aflat în subordinea Academiei Române în subordinea 
Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice. (PLx 498/2009). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele 
măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii 
transporturilor ilicite de mărfuri (Plx 494/2009). 

 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale (domul Viorel 
Oancea, secretar de stat, gl. bg. Ioan Sîrbu, şeful Direcţiei medicale 
şi col. Cristian Răduţ) şi ai Serviciului de Protecţie şi Pază (gl. bg. 
Gabriel Creţu, prim adjunct al directorului SPP, col. Dorel Nuţu).  
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Înainte de începerea dezbaterilor punctelor de pe ordinea de 
zi, domnul deputat Adrian George Scutaru propune introducerea 
unui nou punct, intitulat „Diverse”. Supusă votului, propunerea 
este adoptată. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru cere invitarea la 
Comisie a domnului Sorin Roşca Stănescu, pentru discuţii pe 
marginea informaţiilor publicate de jurnalist privitoare la 
operaţiunile de import şi delaborare de muniţie realizate de către 
firma Oxo Network Corporation la Uzina Mecanică Băbeni. 
Totodată, domnul deputat solicită invitarea la o şedinţă de comisie 
a secretarului de stat Constantin Degeratu, pentru o discuţie pe 
marginea dezvăluirilor din presă referitoare la o întâlnire pe care 
domnul Constantin Degeratu a avut-o cu Omar Hayssam. 

Domnul deputat Georgian Pop propune celorlalţi membri o 
nouă discuţie la sediul Comisiei cu fostul şef al Jandarmeriei 
Române, domnul Costică Silion. 

Domnul deputat Doru-Claudian Frunzulică propune invitarea 
la o şedinţă de comisie a domnul Ion Mărculescu, directorul Uzinei 
Mecanice Băbeni. 

Domnul deputat Eugen Bădălan consideră că, eventual, la 
şedinţa Comisiei ar trebui chemat actualul, nu fostul şef al 
Jandarmeriei Române şi că, totodată, nu ar trebui luată în seamă 
dorinţa d-lui Sorin  Roşca Stănescu de a fi chemat la Comisie. 

Domnul deputat Ana Gheorghe afirmă că domnul Sorin 
Roşca Stănescu poate fi invitat la Comisie din iniţiativa membrilor 
Comisiei. 

Domnul deputat Mihăiţă Calimente afirmă că întregul 
scandal pe tema importurilor de armament, realizate de firma Oxo 
Network Corporation, a pornit de la declaraţiile d-lui Sorin Roşca 
Stănescu. 

Domnul deputat Niculae Mircovici afirmă că propunerea 
domnului deputat Adrian George Scutaru trebuie luată în 
considerare deoarece este o propunere formulată de vice-
preşedintele comisiei şi, prin urmare, ar trebui aprobată. Pe de altă 
parte, în funcţie de discuţiile cu domnul Sorin Roşca Stănescu să se 
stabilească dacă vor mai trebui să fie chemate şi alte persoane la 
şedinţele de comisie. 
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Domnul deputat Adrian Bădulescu îşi exprimă dezacordul 
faţă de chemarea la Comisie a d-lui Sorin Roşca Stănescu, 
deoarece acesta nu face parte din nicio instituţie din aria de 
competenţă a Comisiei. 

Domnul deputat Costică Canacheu afirmă că, iniţial, se 
convenise realizarea unui raport pe baza discuţiilor cu 
reprezentanţii instituţiilor. Dacă cumva există alte nelămuriri, 
acestea pot fi clarificate prin alte instrumente aflate la dispoziţia 
parlamentarilor. În cazul în care se decide continuarea procesului 
de control parlamentar trebuie să existe un motiv serios, care să fie 
comunicat public. Dacă acest motiv există, atunci demersul de 
control parlamentar trebuie să se transforme într-o anchetă 
parlamentară. 

Domnul deputat Eugen Bejinariu afirmă că, în funcţie de 
rezultatul votului asupra propunerii deja formulate, se va decide ce 
este de făcut în continuare. 

Domnul deputat Eugen Bădălan lansează propunerea invitării 
la o şedinţă a Comisiei a domnului Cornel Purcărea, patronul Oxo 
Network Corporation. 

Domnul deputat  Costică Canacheu cedează, temporar, 
conducerea şedinţei domnului deputat Adrian George Scutaru şi, 
împreună cu restul parlamentarilor din Grupul parlamentar al 
Partidului Democrat-Liberal, părăseşte sala de şedinţe. 

Domnul deputat George Scutaru supune, pe rând, votului 
propunerile de invitare la sediul comisiei a domnilor Sorin Roşca 
Stănescu, Cornel Purcărea, Constantin Degeratu, Costică Silion şi 
Ion Mărculescu. Propunerile sunt adoptate cu unanimitate de voturi 
de către membrii prezenţi. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă propune invitarea la 
comisie a domnului Vasile Blaga, pentru o discuţie pe marginea 
controlului efectuat la Direcţie Generală de Informaţii şi Protecţie 
Internă. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru supune la vot 
propunerea formulată de către domnul deputat Marian-Florian 
Săniuţă. Propunerea este adoptată cu votul membrilor Comisiei. 

Domnul deputat Costică Canacheu preia, din nou, conducerea 
şedinţei. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, domnul secretar de stat Viorel 
Oancea prezintă proiectul de lege membrilor Comisiei. 

Domnul Niculae Mircovici propune propune respingerea 
soluţiei Senatului şi, prin urmare, adoptarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.89/2009 pentru trecerea componentei de medicină 
preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament 
Ambulatoriu şi Medicină Preventivă aflat în subordinea Academiei 
Române în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru 
stabilirea unor măsuri organizatorice. 

Doamna deputat Aurelia Vasile susţine adoptarea proiectului 
în forma adoptată de Senat şi, astfel, respingerea O.U.G. nr. 
89/2009. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă doreşte să ştie dacă 
Serviciul de Protecţie şi Pază are cabinete pentru îngrijirea 
demnitarilor români şi străini şi dacă există o hotărâre a Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării referitoare la organizarea Centrului 
Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină 
Preventivă. 

Domnul general Gabriel Creţu răspunde că, pentru 
tratamentele demnitarilor, S.P.P. are încheiat un protocol cu 
Ministerul Apărării Naţionale, prin Spitalul Militar Central. 
Domnul general remarcă şi faptul că doar câteva componente şi 34 
de angajaţi ai Centrului vor trece la M.Ap.N. 

Domnul deputat Eugen Bădălan susţine propunerea formulată 
de către domnul deputat Niculae Mircovici, deoarece locul 
Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi 
Medicină Preventivă ar trebui să fie în cadrul Spitalului Militar 
Central. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune votului 
propunerea de avizare negativă a proiectului de lege. În urma 
votului, propunerea este respinsă. Ca urmare, se va formula un aviz 
favorabil proiectului de respingere a ordonanţei de urgenţă.   

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 
supune votului propunerea de amânare a discutării proiectului 
pentru o şedinţă viitoare. Propunerea este adoptată, prin votul 
membrilor Comisiei.  
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Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 
declară şedinţa închisă. 

 
În ziua de 29 octombrie 2009, lucrările Comisiei sunt 

conduse de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 19 de 
deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 
de zi:  

1. Audierea domnului Mihai STĂNIŞOARĂ, propus pentru 
funcţia de ministru al apărării naţionale. 

2. Audierea domnului Emeric Florin ŞAGHI, propus pentru 
funcţia de ministru al administraţiei şi internelor. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia îşi desfăşoară lucrările 
împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a Senatului. 
 Domnul senator Teodor Meleşcanu doreşte ca domnul Mihai 
Stănişoară să prezinte membrilor celor două comisii reunite 
viziunea domniei sale cu privire la priorităţile României în 
domeniul apărării. 

Domnul Mihai Stănişoară oferă o prezentare a obiectivelor 
referitoare la funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale pentru 
perioada următoare.  
 Domnul deputat Valeriu Zgonea consideră că este necesară 
găsirea unei formule care să poată compensa micşorarea pensiilor 
militare. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune recurgerea la 
procedura de vot secret pentru stabilirea avizului ce va fi acordat 
domnul Mihai Stănişoară. În urma votului, propunerea este 
respinsă. 

Este supusă votului propunerea de avizare favorabilă ca 
candidatului pentru postul de ministru al apărării, domnul Mihai 
Stănişoară. Propunerea este respinsă cu 13 voturi pentru şi 20 
împotrivă. 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia îşi desfăşoară lucrările 
împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a Senatului, Comisia pentru administraţie publică, 
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amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului din Senat. 

Şedinţa celor patru comisii este condusă de către doamna 
deputat Sulfina Barbu. 

Domnul Emeric Florin Şaghi prezintă membrilor celor patru 
comisii viziunea sa asupra modului în care ar trebui să funcţioneze 
Ministerul Administraţiei şi Internelor în perioada următoare. 

Doamna deputat Sulfina Barbu supune votului propunerea de 
vot deschis asupra avizului ce va fi acordat domnului Emeric 
Florin Şaghi. Propunerea este adoptată cu majoritate de voturi. 

Doamna deputat Sulfina Barbu supune votului propunerea de 
avizare favorabilă a candidaturii domnului Emeric Florin Şaghi la 
postul de ministru al administraţiei şi internelor. Cu 25 de voturi 
pentru şi 39 de voturi împotriva propunerii, se decide formularea 
unui aviz negativ. 

 
 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 


