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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 5 septembrie 2006  

 
 În ziua de 5 septembrie 2006, la lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 
deputaţi, fiind absenţi motivat 3 deputaţi. Domnul deputat Romeo Raicu este 
înlocuit, pe toată perioada sesiunii parlamentare de domnul deputat Ghiorghioni 
Ionesie, în conformitate cu prevederile art. 51 alin.(6) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor.  

Lucrările sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedinte al 
Comisiei, la punctele 3-5 de pe ordinea de zi şi de domnul deputat Mihai 
Stănişoară, preşedinte, pentru punctul 1 al ordinii de zi. 

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte: 
 
1. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 

80/1995 privind statutul cadrelor militare. 
2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
securităţii ca poliţie politică. 

3.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la 
Varşovia la 16 mai 2005. 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei 
Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea 
produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 
2005. 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aderarea Guvernului 
României la Convenţia Privind Organizaţia Hidrografică Internaţională, adoptată 
la Monaco la 4 mai 1967 şi intrată în vigoare la 22 septembrie 1970. 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea literei 
t) a alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. 
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La începerea lucrărilor, preşedintele de şedinţă, domnul deputat Marcu 
Tudor, anunţă membrii Comisiei despre faptul că punctul 2 de pe ordinea de zi 
nu va mai fi dezbătut, întrucât iniţiatorii au formulat o cerere de retragere a 
propunerii legislative, cerere aprobată de Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor. 

Întrucât reprezentanţii Ministerului Apărării nu sunt prezenţi la sediul 
Comisiei, dezbaterile încep cu punctul 3 al ordinii de zi - avizarea proiectului de 
Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea 
terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005. Pentru acest proiect, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitae de voturi, formularea unui aviz favorabil 
adoptării de către Plenul Camerei Deputaţilor. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, 
sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, 
adoptată la Varşovia la 16 mai 2005, membrii Comisiei hotărăsc, de asemenea, 
emiterea unui aviz favorabil. 

 
La punctul 5 al ordinii de zi, dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

pentru aderarea Guvernului României la Convenţia Privind Organizaţia 
Hidrografică Internaţională, adoptată la Monaco la 4 mai 1967 şi intrată în 
vigoare la 22 septembrie 1970, participă din partea Ministerului Apărării 
doamna colonel Sofiea Balaban, care răspunde la întrebările domnilor deputaţi 
Marcu Tudor, Marian Săniuţă, Viorel Oancea, Horia Văsioiu, Mihai Stănişoară, 
Dan Iosif. 

Printre altele, este discutată propunerea Ministerului Apărării, ca titlul 
legii, precum şi articolul unic al acesteia să fie modificate, în scopul de a se face 
referire la aderarea României şi nu a Guvernului României. În acest sens, 
combate domnul deputat Viorel Oancea, care arată că în cuprinsul Convenţiei se 
face vorbire despre calitatea de părţi a Guvernelor şi nu a statelor. Pe cale de 
consecinţă, propunerea Ministerului Apărării nu este însuşită de Comisie şi se 
hotărâşte acordarea avizului favorabil, în forma prezentată de Guvern. 

   
Lucrările continuă cu dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea literei t) a alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr. 248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate,  aflată la 
punctul 6 pe ordinea de zi. Faţă de propunerea domnului senator Marius 
Marinescu – iniţiator, ca soţul sau soţia Preşedintelui României, preşedintelui 
Senatului, preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Primului – ministru să 
beneficieze de paşaport diplomatic numai în cazul unei invitaţii oficiale exprese 
şi numai pe durata vizitei oficiale, membrii Comisiei au serioase reţineri şi nu 
sunt de acord cu modificarea Legii nr. 248/2005. În acest sens se hotărăşte 
avizarea negativă a propunerii legislative. 
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La finalul şedinţei, membrii Comisiei iau în dezbatere propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 
militare, înscrisă la punctul 1 al ordinii de zi. Lucrările  sunt conduse de domnul 
deputat Mihai Stănişoară, preşedintele Comisiei. Din pareta Ministerului 
Apărării participă în calitate de invitaţi domnii mr. Gheorghe Mocanu şi mr. Ion 
Dănilă. Membrii Comisiei consultă materialul legislativ, în special avizul 
Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului care, deşi face 
menţiunea că nu susţine iniţiativa legislativă, totuşi, în cuprinsul documentului 
este de acord cu modificarea propusă Legii nr. 80/1995, făcând şi propunerea de 
îmbunătăţire a textului formulat de iniţiatori. Mai întâi este discutată propunerea 
de abrogare a lit. f) de la art.29, care este admisă de toţi membrii Comisiei, fără 
rezerve. La dezbaterea art.66 alin. 3, aşa cum a fost propus spre modificare de 
iniţiatori, domnul deputat Marcu Tudor face un comentariu şi susţine ca 
formularea să fie atent dezbătută, pentru a nu defavoriza cadrele militare cărora 
se adresează acest text. La dicuţii mai participă şi domnii deputaţi Mihai 
Stănişoară, Marian Săniuţă, Dan Iosif, Viorel Oancea, Mihăiţă Calimente, 
Ghiorghioni Ionesie, Eugen Bejinariu, Iriza Marius şi Costică Canacheu.  

Supusă la vot, propunerea legislativă este aprobată cu unanimitate de 
voturi în forma iniţiatorilor şi se hotărăşte trimiterea acesteia spre adoptare  
Plenului Camerei Deputaţilor. 
  Cu unele precizări organizatorice, precum  şi cu concluziile 
rezultate în cadrul lucrărilor, şedinţa se încheie. 

 
 
 
 

Vicepreşedinte, 
 
 

Marcu Tudor    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.exp. Mihai Ţăranu 


