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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 22 aprilie 2009 

În ziua de 22 aprilie 2009, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 19 deputaţi din 
totalul de 24 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 
Protocolului deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 şi 
semnat de România la 3 iunie 2008 privind amendarea Anexei de 
Securitate la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord 
pentru cooperarea privind informaţiile în domeniul atomic, deschis 
spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 şi semnat de România la 
Washington la 14 februarie 2006 (PLx 230/2009). 
2.  Dezbaterea în fond a  proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de securitate între România şi Republica Portugheză 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 
Bucureşti 14 mai 2008 (PLx 231/2009). 
 

La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, domnii 
Vasile Drăghici şi Paul Naidin, din partea Oficiul Registrului 
Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Paul Naidin prezintă 

membrilor Comisiei detaliile Protocolului deschis spre semnare la 
Bruxelles la 2 iunie 1998 şi semnat de România la 3 iunie 2008 
privind amendarea Anexei de Securitate la Acordul dintre părţile la 
Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind 
informaţiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 
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18 iunie 1964 şi semnat de România la Washington la 14 februarie 
2006. Conform reprezentantului Oficiului Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat, ratificarea este necesară pentru a 
putea primi informaţii din domeniul atomic din partea Statelor 
Unite ale Americii şi a Marii Britanii. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune formularea unui 
raport de adoptare a proiectului de lege aflat în dezbatere. 

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

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Paul Naidin prezintă 
membrilor Comisiei Acordul de securitate între România şi 
Republica Portugheză privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate, semnat la Bucureşti 14 mai 2008. Reprezentantul 
Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat 
afirmă că, din cauza schimbărilor de guvern, procedura ratificării a 
fost întârziată.  

Domnul deputat Costică Canacheu propune formularea unui 
raport de adoptare a proiectului de lege aflat în dezbatere. 

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

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

 
 
 

Preşedinte, 
 
 
 
 

Costică Canacheu 
 
 

 
 
Consultant, Andrei Voicu 


