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Comisia pentru apărare, ordine          Bucureşti, 11.11.2009                       
publică şi siguranţă naţională                   
 

P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 10 noiembrie 2009 

În ziua de 10 noiembrie 2009, lucrările Comisiei sunt 
conduse de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 18  
deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 
de zi:  
 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, şi pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal (PLx 548/2009). 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal al României (PLx 576/2009). 
 3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 
şi liniştii publice (Plx 581/2009). 
 4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (PLx 
513/2009). 
 5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (Plx 
512/2009). 
 6. Întâlnire cu domnul Cornel Purcărea, administratorul S.C. 
Oxo Network Corporation. 

Administrator
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La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitată, doamna 

Irina Alexe, Secretar de Stat pentru Relaţia cu Parlamentul şi 
Afaceri Europene, din partea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor.   

 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat Nicolae 

Mircovici, consideră că este nevoie de confirmarea deciziei 
Senatului de aprobare a iniţiativei legislative deoarece, la 
momentul împroprietării veteranilor, nu s-a stabilit tipul de teren 
pe care aceştia îl vor primi. Ca atare, scutirea de impozit ar trebui 
să se aplice şi pentru fâneţe şi păduri, nu doar pentru terenurile 
arabile. Mai mult, influenţa asupra bugetelor locale ar fi 
nesemnificativă. Drept urmare, domnul deputat Nicolae Mircovici 
propune avizare favorabilă a proiectului de lege. 

Domnul deputat Adrian Bădulescu doreşte să ştie numărul 
beneficiarilor acestor scutiri. 

Domnul deputat Nicolae Mircovici, afirmă că este vorba 
despre un număr nesemnificativ dar, pentru a reduce posibilele 
abuzuri, consideră că este nevoie de amendarea textului adoptat de 
Senat prin înlocuirea termenului „terenuri agricole” cu „terenuri cu 
destinaţie arabilă, fâneţe şi păduri”. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune votului 
propunerea de avizare favorabilă, cu amendamente. Propunerea 
este adoptată prin votul membrilor Comisiei. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Nicolae 
Mircovici propune avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 
acelaşi amendament formulat la punctul 1 al ordini de zi: 
înlocuirea termenului „terenuri agricole” cu „terenuri cu destinaţie 
arabilă, fâneţe şi păduri”. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune votului 
propunerea de avizare favorabilă, cu amendamente. Propunerea 
este adoptată prin votul membrilor Comisiei. 

La punctul 3 al ordinii de zi, domnul deputat Daniel 
Budurescu, înlocuitorul domnului deputat Dan Ilie Morega, 
consideră că deja există legislaţie pentru sancţionarea faptelor de 
tulburare a liniştii şi nu este nevoie de noi legi în domeniu ci doar 
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de aplicarea celor existente. Din acest motiv, propune formularea 
unui aviz negativ asupra propunerii legislative. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune votului 
propunerea de formulare a unui aviz negativ. Propunerea întruneşte 
unanimitatea de voturi a membrilor Comisiei.  

La punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, doamna Irina Alexe, 
reprezentanta Ministerului Administraţiei şi Internelor solicită 
amânarea discuţiilor până la terminarea consultărilor pe care 
ministerul le desfăşoară cu reprezentanţii Comisiei Europene în 
vederea eliminării eventualelor prevederi ce ar contravine 
legislaţiei comunitare. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune votului 
propunerea de amânare a celor două iniţiative pentru o şedinţă 
viitoare. Propunerea este acceptată, cu majoritate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, domnul deputat  Costică 
Canacheu realizează o scurtă prezentare a cazului importului de 
muniţie în vederea delaborării de către firma Oxo Network 
Corporation. 

Domnul Cornel Purcărea susţine că întregul scandal din jurul 
activităţii desfăşurate de către firma Oxo Network Corporation a 
pornit de la informaţiile publicate pe un blog personal. Pe de altă 
parte, Oxo Network Corporation a derulat o activitate strict 
comercială care s-a desfăşurat pe baza unei relaţii punctuale şi 
personale avute cu firma Maxam Spania. 

Domnul deputat Georgian Pop doreşte să afle motivele 
pentru care Maxam nu a derulat operaţiunea prin filiala sa din 
România şi cum a fost posibilă încheierea contractelor înaintea 
obţinerii avizelor necesare derulării operaţiunilor de import şi 
delaborare a muniţiilor. 

Domnul Cornel Purcărea răspunde că Maxam România îşi 
desfăşoară activitatea doar în domeniul explozibililor civili, iar 
politica concernului este de a nu lărgi obiectul de activitate al 
subsidiarelor, ci de a înfiinţa noi firme pentru derularea de noi 
activităţi. În ceea ce priveşte contractele, acestea au fost semnate 
pentru a nu pierde posibilitatea derulării operaţiunii, iar, până la 
obţinerea avizelor necesare de către Oxo, activitatea a fost derulată 
prin intermediul Mirsand, firmă care deţinea toate avizele necesare. 
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Domnul Angel Tîlvar întreabă de ce Uzina Mecanică Băbeni 
nu a încheiat alte contracte asemănătoare cu cel încheiat cu Oxo 
Network Corporation.  

Domnul Cornel Purcărea răspunde că operaţiunile de 
delaborare nu s-au făcut înainte de obţinerea tuturor documentelor 
necesare. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru doreştă să ştie dacă 
firma Oxo Network Corporation a fost înfiinţată strict pentru a 
derula această operaţiune.  

Răspunsul domnului Cornel Purcărea este unul afirmativ. 
Totodată, domnul Cornel Purcărea ţine să precizeze că, pentru 
descărcarea şi depozitarea containerelor cu muniţie, s-a primit 
avizul Poliţiei Transporturi, iar manipularea containerelor a fost 
realizată cu artificieri autorizaţi. 

Domnul Cornel Purcărea mai afirmă că, pentru operaţiunile 
de descărcare şi depozitare în port a containerelor cu muniţie a luat 
legătura, la recomandarea unuia dintre angajaţii firmei care a 
asigurat paza muniţiei, cu domnul Mircea Băsescu care, la rândul 
său, i-a prezentat unul dintre reprezentanţii firmei Ice Age. Ca 
urmare a comparării ofertelor comerciale primite din partea mai 
multor operatori portuari, oferta Ice Age a fost considerată a fi cea 
mai profitabilă, cuprinzând cele mai mici preţuri pentru serviciile 
prestate. 

De asemenea, domnul Cornel Purcărea a precizat faptul că, 
până la încheierea contractelor de descărcare, manipulare şi 
depozitare a muniţiei în port, nu a comunicat nimănui conţinutul 
containerelor, ca o măsură de securitate a operaţiunii.  

Domnul deputat Adrian Bădulescu doreşte să afle dacă 
muniţia ar mai fi putut fi folosită. 

Domnul Cornel Purcărea răspunde că muniţia ar putea fi 
folosită, dar producătorul nu mai garantează parametrii tehnici. 

Domnul deputat Mihăiţă Calimente îl întreabă pe domnul 
Cornel Purcărea dacă ştia de dosarul penal privitor la activitatea 
U.M. Băbeni şi dacă există vreo cercetare penală asupra Oxo 
Network Corporation. 

Domnul Cornel Purcărea confirmă faptul că avea cunoştinţă 
despre dosarul referitor la activitatea U.M. Băbeni, dar spune că nu 
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există niciun dosar penal care să implice firma Oxo Network 
Corporation. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru doreşte să ştie de ce 
nu s-a efectuat vămuirea în portul Constanţa. 

Domnul Cornel Purcărea afirmă că Oxo Network 
Corporation ar fi dorit, din considerente legate de costuri, ca 
vămuirea să se fi făcut în rada portului, dar autorităţile vamale au 
refuzat acest lucru şi au cerut ca vămuirea să se realizeze la Vama 
Vâlcea. 

Domnul deputat Costică Canacheu îi cere domnului Cornel 
Purcărea să răspundă cu „da” sau „nu” la următoarele întrebări: 
Aveţi cunoştinţă de existenţa unei anchete a autorităţilor române 
sau străine cu competenţă internaţională referitoare la: 

 Importul, transportul, vămuirea, delaborarea muniţiei 
aduse de Oxo Network Corporation? 

 Trafic ilegal cu muniţie? 
 Includerea în transportul realizat de către Oxo Network 
Corporation a unor materiale radioactive nedeclarate? 

 Re-exportul unor cantităţi din muniţia delaborată de 
către Oxo Network Corporation la U.M. Băbeni? 

 Posibilul re-export al unor cantităţi din muniţia 
delaborată de către Oxo Network Corporation la U.M. 
Băbeni în beneficiul unor organizaţii teroriste?   

Răspunsul domnului Cornel Purcărea la toate întrebările 
formulate de domnul deputat Costică Canacheu este unul negativ. 

 
Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică 

Canacheu declară închisă şedinţa Comisiei.     
      

Preşedinte, 
Costică Canacheu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 


