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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 3, 4 şi 5 martie 2009 

În ziua de 3 martie 2009, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 20 de deputaţi din 
totalul de 25 de membri ai Comisiei. 

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

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2008 pentru 
modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 
118/2009). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2008 privind 
transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al 
statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea 
Academiei Române (PLx 57/2009). 

3. Diverse. 
 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale (domnul Dan 
Tătaru, secretar de stat, şi domnul lt. col. Mihai Dănilă, consilier 
juridic) şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor (doamna 
comisar-şef Nina Badea). 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, doamna comisar-şef Nina Badea 

face o prezentare a proiectului de lege. Totodată, aceasta afirmă că, 
din punctul de vedere al Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
punctul 2 al articolului unic al Legii de aprobare a O.U.G. 
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146/2002 în forma adoptată de către Senat, ar trebui eliminat, 
deoarece există deja prevederi privind obiligaţiile de legitimare ale 
poliţiştilor. 

Domnul deputat Ion Mocioalcă susţine punctul de vedere 
exprimat de către reprezentanta M.A.I. şi propune Comisiei 
eliminarea punctului mai sus menţionat. 

Domnul deputat Adrian Bădulescu se exprimă împotriva 
eliminării prevederii respective deoarece, susţine dumnealui, 
aceasta are ca scop protecţia cetăţenilor în faţa celor ce s-ar 
substitui poliţiştilor rutieri. 

Domnii deputaţi Neculai Rebenciuc şi Mózes Zoltán Pálfi 
susţin punctul de vedere exprimat de domnul deputat Adrian 
Bădulescu. 

Domnul Marian-Florian Săniuţă susţine propunerea domnului 
deputat Adrian Bădulescu. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea 
de eliminare a punctului 2  al articolului unic al Legii de aprobare a 
O.U.G. 146/2002 în forma adoptată de către Senat. Propunerea este 
adoptată prin votul majorităţii membrilor Comisiei. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Dan Tătaru 
prezintă proiectul de lege membrilor Comisiei. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune redactarea unui 
raport de adoptare a proiectului de lege şi supune propunerea 
votului membrilor Comisiei. Propunerea este admisă. 

La punctul 3 al ordinii de zi, domnul deputat Adrian George 
Scutaru propune audierea ministrului apărării şi a şefului Direcţiei 
Generale de Informaţii a Armatei cu privire la evenimentele din 
ultima perioadă; furtul de arme de la unitatea militară de la 
Ciorogârla şi scandalul de spionaj în care este implicat un angajat 
al Ministerului Apărării Naţionale. 

Domnul deputat Eugen Bădălan susţine că, în locul unei 
audieri, ar fi mai oportună o vizită de informare la sediul 
Ministerului Apărării Naţionale, întâlnire la care să participe 
conducătorii tuturor structurilor ministerului. 

Domnul deputat Eugen Bejinariu consideră oportună 
propunerea domnului deputat Eugen Bădălan, dar consideră că este 
nevoie de o explicaţie privind ultimele evenimente. De aceea, 
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dumnealui susţine propunerea formulată de domnul deputat Adrian 
George Scutaru. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă îşi afirmă susţinerea 
pentru propunerea de audiere formulată de domnul deputat Adrian 
George Scutaru, deoarece Comisia pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională trebuie să afle ce măsuri s-au luat la nivelul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Domnul deputat Costică Canacheu susţine că o audiere va 
avea loc, dar că aceasta nu trebuie să pară a fi un act emoţional şi 
mediatic. Dumnealui propune ca audierea să nu aibă loc neapărat 
săptămâna imediat următoare. 

Domnul deputat Ştefan Daniel Pirpiliu consideră solicitarea 
de audiere ca fiind una pripită, formulată sub presiunea mass-
media. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă propune ca audierea 
să se desfăşoare în perioada 10 – 17 martie 2009. Domnul 
preşedinte Costică Canacheu supune propunerea la vot, acesta fiind 
adoptată cu majoritate de voturi.  

 
În zilele de 4 şi 5 martie 2009, membrii Comisiei au decis, 

prin vot, desfăşurarea unui program de studiu individual al 
proiectelor aflate în lucru. 

      
 

Preşedinte, 
 
 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 


