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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 18 martie 2008 

În ziua de 19 martie 2008, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 23 de deputaţi din 
totalul de 25 de membri ai Comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Ungare privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană, 
semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007 (PLx 115/2008). 
2. Dezbaterea în fond a proiectului de lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul 
apărării, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2007 şi la 
Stockholm la 20 noiembrie 2007 (PLx 106/2008). 
3. Dezbaterea în fond a proiectului de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Islandei 
privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la 
Bruxelles la 4 octombrie 2007 (PLx 107/2008). 
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.187/1999 privind accesul 
la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică 
(Plx 112/2008). 
5. Dezbaterea în fond a proiectului de lege privind 
reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare (PLx 
830/2007). 
6. Dezbaterea în fond a proiectului de lege privind statutul 
ofiţerilor de informaţii (PLx 609/2007). 
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La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Serviciului de Protecţie şi Pază (Col. Marian Dorel 
Nuţu, şef oficiu juridic), Serviciului de Informaţii Externe (Adriana 
Flucuş, consilier juridic), ai Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale (Gabriel Constantin), Serviciului Român de Informaţii 
(Dan Raiciu, consilier juridic). 

La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului 
Apărării susţine că necesitatea semnării acordului este dată de 
nevoia contracarării noilor ameninţări teroriste. Membrii Comisie 
votează, în unanimitate, pentru formularea unui acord de adoptare 
a proiectului de lege.  

La punctul 2 al ordinii de zi, Ministerul Apărării, prin 
reprezentantul său, afirmă că acordul reglementează cadrul general 
de colaborare între România şi Regatul Suediei în domeniul 
militar. Comisia hotăreşte, cu unanimitate de voturi, formularea 
unui raport de adoptare.   

La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative afirmă că acordul a fost 
semnat din necesitatea de a respecta angajamentele României 
asumate prin aderarea la Uniunea Europeană. 

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu îşi exprimă nemulţumirea faţă de absenţa iniţiatorului de 
la şedinţă. Ca urmare, propune amânarea discuţiilor, astfel încât 
membrii comisiei să poată asculta punctul de vedere al Guvernului. 
Propunerea domnului preşedinte este adoptată, prin vot, de 
membrii comisiei. 

Se supune la vot amânarea ultimelor două puncte de pe 
ordinea de zi pentru şedinţa viitoare. Propunerea este adoptată cu 
unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Costică 
Canacheu declară şedinţa închisă. 

 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 

Consult. Andrei Voicu 


