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Comisia pentru apărare, ordine          Bucureşti, 09.09.2009                       
publică şi siguranţă naţională                   
 

P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 8 septembrie 2009 

În ziua de 8 septembrie 2009, lucrările Comisiei sunt conduse 
de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 21 de deputaţi 
din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

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

1. Audierea ministrului apărării pe tema înzestrării Armatei 
Române. 

2.  Întâlnire cu reprezentanţii SPP, STS, DGIPI, DGIA. 
3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind regimul 

armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul 
Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul 
României  (PLx 301/2009). 

4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind 
modificarea art.8 din Legea apărării naţionale a României 
nr.45/1994  (PLx 357/2009). 

5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 
transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării 
Naţionale în cămine studenţeşti  (PLx 328/2009). 

 
 
La şedinţa comisiei participă, în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor (domnii Gelu Drăjneanu, 
directorul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, şi 
domnul Păun Iordache, adjunctul directorului D.G.I.P.I.), 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (domnul general-
locotenent Marcel Opriş, directorul S.T.S.), Serviciului de 
Protecţie şi Pază (domnul general-locotenent Lucian-Silvan 

Administrator
Original



2 
 

Pahonţu, directorul S.P.P.) şi din partea Ministerului Apărării 
Naţionale (domnii Mihai Stănişoară, ministrul apărării naţionale, 
Dan Tătaru, secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, Ioan 
Aurel Lascu, secretar de stat pentru armamente, Gheorghe Savu, 
şeful Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, Constantin 
Năstase, şeful Direcţiei Financiar-Contabile, lt. col. Paul Nenciu, 
consilier juridic). 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, şedinţa s-a desfăşurat în comun 

cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 
Senatului României. 

Discuţiile cu reprezentanţii Ministerului Apărării s-au axat pe 
problematica programelor de achiziţii ale Armatei Române, 
precum şi pe cea a delaborării muniţiilor cu termen de valabilitate 
depăşit. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au discutat, pe 
rând, cu fiecare dintre reprezentanţii celor trei servicii speciale 
invitaţi la şedintă, după următorul program: 

• Serviciul de Protecţie şi Pază 
• Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
• Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă 

În fiecare caz în parte, discuţiile s-au desfăşurat având ca 
punct de plecare competenţele şi atribuţiile legale ale celor trei 
servicii. 

La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului 
Apărării Naţionale afirmă faptul că sunt de acord cu 
amendamentele formulate de către domnii deputaţi Eugen Bădălan 
şi Marian-Florian Săniuţă în şedinţa precedentă. 

Domnul Costică Canacheu supune votului amendamentele 
respective, acestea fiind adoptate prin votul membrilor comisiei. 

Domnul Eugen Bădălan afirmă că, pe lângă amendamentele 
acceptate deja de către MApN, are noi amendamente. Dumnealui 
consideră că în titlurile secţiunilor 4 şi 5, precum şi în cuprinsul 
articolelor 25 şi 29, sintagma „utilizarea forţei” ar trebui înlocuită 
cu „utilizarea armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor”. 
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Supuse votului membrilor comisiei de către domnul Costică 
Canacheu, amendamentele sunt adoptate cu majoritate de voturi. 

Domnul Costică Canacheu propune membrilor comisiei 
redactarea unui raport de adoptare, cu amendamente, a proiectului 
de Lege aflat în dezbatere. Supusă votului, propunerea este 
adoptată cu majoritate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului 
Apărării Naţionale prezintă proiectul membrilor comisiei. 

Domnul Doru Claudian Frunzulică propune înlocuirea 
sintagmei „agresiunii şi a stărilor prevăzute la alin. 1” cu 
„agresiunii militare şi a stărilor prevăzute la alin. 1”. Totodată, 
domnul Doru Claudian Frunzulică afirmă că nu este normal ca 
Centrul naţional militar de comandă să funcţioneze la capacitate 
operaţională completă doar la declararea stării de război. 

Domnul Eugen Bădălan susţine că nu există o reglementare 
unitară la nivelul NATO şi UE cu privire la momentul atingerii 
capacităţii operaţionale maxime de către Centrele naţionale 
militare de comandă. De asemenea, domnul Eugen Bădălan 
propune adoptarea proiectului în forma iniţială. 

Domnul Costică Canacheu supune votului amendamentul 
formulat de către domnul Doru Claudian Frunzulică. Ca urmare a 
rezultatului votului, amendamentul este respins de către membrii 
comisiei. 

Domnul Costică Canacheu supune votului propunerea 
domnului Eugen Bădălan. Ca urmare a votului membrilor comisiei, 
se decide redactarea unui raport de adoptare a proiectului de Lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 
propune membrilor comisiei redactarea unui raport de respingere. 
Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi.  

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

Preşedinte, 
  

Costică Canacheu 

  
     

Consultant Andrei Voicu 


