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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 31 martie şi 1 aprilie 2009 

În ziua de 31 martie 2009, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 23 deputaţi din 
totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi:  
 - Întâlnire cu ministrul administraţiei şi internelor pe tema 
reorganizării Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 
Domnul Dan Nica, ministrul administraţiei şi internelor 

prezintă membrilor Comisiei aspecte din activitatea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. Deoarece pe parcursul întâlnirii sunt 
abordate şi subiecte conţinând informaţii clasificate, în 
conformitate cu Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor 
clasificate, discuţiile dintre membrii Comisiei şi domnul ministru 
nu pot fi făcute publice. 

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

 
În ziua de 1 aprilie 2009, lucrările Comisiei sunt conduse de 

domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 23 de deputaţi din 
totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

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

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea 
art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
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Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din 
subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor (PLx 
188/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe 
pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de 
către Ministerul Administraţiei şi Internelor (PLx 183/2009). 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.35/1990 privind Statutul 
personalului aeronautic din aviaţia militară a României (Plx 
134/2009). 

      
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor (domnii 
Radu Stancu – secretar de stat – Octav Virgil Teodorescu şi Ovidiu 
Simina) şi din partea Ministerului Apărării Naţionale (domnul lt. 
col. Paul Nenciu). 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul secretar de stat Radu 

Stancu prezintă proiectul membrilor Comisiei. Totodată, domnul 
secretar de stat afirmă că Ministerul Administraţiei şi Internelor ar 
dori adoptarea proiectului în forma prezentată. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru propune celorlalţi 
membrii ai Comisiei redactarea unui raport de respingere a 
proiectului de lege aflat în dezbatere. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune votului 
propunerea de redactare a unui raport de respingere a proiectului 
de lege. Propunerea este respinsă cu majoritate de voturi. 

Domnul deputat Doru-Claudian Frunzulică propune 
redactarea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

Domnul deputat Costică Canacheu anunţă că este nevoit să 
cedeze preşedinţia şedinţei domnilor deputaţi Adrian George 
Scutaru, respectiv Marian-Florian Săniuţă, din cauza faptului că 
este nevoit să participe la o altă activitate. 

Domnul deputat Niculae Mircovici propune un amendament 
pentru simplificarea pct. I, alin. (3). 
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Domnul deputat Adrian George Scutaru supune votului 
amendamentul formulat. Cu majoritate de voturi, amendamentul 
este admis. 

Domnul deputat Mihăiţă Calimente propune ca Agenţia 
Naţională Antidrog să nu mai fie afectată de reorganizarea 
prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/2009 pentru 
modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea 
unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. 

Reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
afirmă că ministerul nu este de acord cu amendamentul formulat de 
către domnul deputat Mihăiţă Calimente. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru supune votului 
amendamentul. Cu majoritate de voturi, amendamentul este 
adoptat de către membrii Comisiei. 

Domnul deputat Eugen Bădălan propune trecerea grupului 
ACVILA în cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru supune votului 
amendamentul domnului deputat Eugen Bădălan. Amendamentul 
este adoptat cu majoritate de voturi. 

Domnul deputat Eugen Bădălan propune ca, la art. II, alin. 
(3) înlocuirea A.N.A. cu ACVILA. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru supune votului 
amendamentul domnului deputat Eugen Bădălan. Amendamentul 
este adoptat cu majoritate de voturi. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru supune votului 
proiectul în ansamblul său. Cu majoritate de voturi, Comisia 
hotărăşte formularea unui raport de adoptate, cu amendamente, a 
proiectului de lege aflat în dezbatere. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Marian-Florian 
Săniuţă preia conducerea şedinţei. 

Domnul Radu Stancu prezintă membrilor Comisiei proiectul 
de lege. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru propune avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
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Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă supune votului 
propunerea de avizare favorabilă. Cu majoritate de voturi, 
propunerea este adoptată. 

La punctul 3 al ordinii de zi, domnul lt. col. Paul Nenciu, 
comunică membrilor Comisiei faptul că încă se lucrează la punctul 
de vedere al Guvernului privitor la propunerea legislativă aflată în 
dezbatere. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă propune amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară şi redactarea unei solicitări 
către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor privitoare la 
prelungirea termenului alocat redactării raportului. 

Supusă votului, propunerea este adoptată cu votul membrilor 
Comisiei. 

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Marian-
Florian Săniuţă declară închisă şedinţa Comisiei. 

  
 
 

Preşedinte, 
 
 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant, Andrei Voicu 


