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P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor Comisiei din 22,23 şi 24 martie 2011 

 

În data de 22 martie 2011, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 

Canacheu.  

Sunt prezenţi 22 de 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 proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 

privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale (PL x 86/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr. 44/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de 

război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război          

(Pl x 98/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism           

(PL x 54/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195 

privind circulaţia pe drumurile publice (PL x 117/2011); 
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5. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor           

(PL x 728/2010). 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, formularea unui aviz favorabil asupra proiectului de lege iniţiat de 

Ministerul Finanţelor Publice. 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnii deputaţi, după ce lecturează punctul 

de vedere negativ al Guvernului hotărăsc avizarea negativă a iniţiativei 

legislative pentru modificarea Legii nr. 44/1994 cu modificările şi completările 

ulterioare privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război.  

La punctul 3 al ordinii de zi, propunerea legislativă privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este avizată 

negativ, cu unanimitate de voturi.  

 La punctul 4  al ordinii de zi, domnul cms. şef Lucian Diniţă expune 

punctul de vedere al Ministerului Administraţiei şi Internelor de nesusţinere a 

modificării alin. (1) al art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195 

privind circulaţia pe drumurile publice. În urma explicaţiilor oferite de către 

invitaţi, Comisia hotărăşte avizarea negativă.  

La punctul 5  al ordinii de zi, membrii Comisiei, împreună cu 

reprezentanţii Direcţiei arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, analizează amendamentele depuse de 

către domnul deputat Zoltan Palfi. La finalul dezbaterilor, Comisia hotărăşte să 

amâne cu încă o săptămână votul final asupra textului de lege, pentru a putea 

fii finalizat raportul comisiei şi motivate toate amendamentele admise. 

În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de zi a fost 

epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     

Pe data de 23 martie 2011, la sediul Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor are loc o întâlnire cu 

reprezentanţii Statului Major al Forţelor Terestre (orele 10.00-12.00), 

respectiv, cu reprezentanţii Statului Major al Forţelor Aeriene (orele 12.00-

14.00). La întâlnire participă şi ofiţeri de specialitate din cadrul 
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Departamentului pentru armamente. Este prezent la întâlnire şi secretarul de 

stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii 

personalului, domnul Mihail Vasile-Ozunu. 

Din partea Statului Major al Forţelor Terestre participă generalul de 

brigadă Ariton IONIŢĂ, şeful Şeful SMFT, generalul de brigadă dr. Silviu Mihai 

POPESCU, şeful Resurselor SMFT, colonelul Marius ŢUNDREA, comandantul 

Componentei Operaţionale Terestre, precum şi alţi ofiţeri. 

Din partea Statului Major al Forţelor Aeriene participă           

generalul-maior dr. Fănică CÂRNU, şeful SMFA, generalul-maior Niculae 

TABARCIA, locţiitorul şefului SMFA, alţi ofiţeri. 

Întâlnirea are drept scop informarea membrilor Comisiei cu gradul de 

alocare a resurselor bugetare către SMFT şi SMFA, graficul derulării 

programelor de înzestrare, asigurarea protecţiei personalul aflat în teatrele de 

operaţii, achiziţionarea avionului multirol, starea de spirit a personalului, alte 

probleme de interes. 

După prezentarea făcută de către şeful SMFT, urmează o serie de 

întrebări ale parlamentarilor legate de modul în care sunt afectate instruirea, 

programele de înzestrare şi de realizare a misiunilor specifice ca urmare a 

sumelor alocate de la buget pentru aceste activităţi, stadiul îndeplinirii 

programelor de înzestrare. 

Domnul deputat Ana Gheorghe este interesat de echipamentele care 

lipsesc din înzestrarea forţelor armate atât pentru executarea misiunilor în 

teatrul de operaţii, cât şi pentru pregătirea în ţară. Domnul col. Ţundrea 

precizează că o prioritatea imediată o reprezintă mijloacele de transport şi de 

comunicaţii.  

La rândul său, domnul deputat Eugen Bădălan este preocupat de nivelul 

de pregătire al luptătorilor, al unităţilor şi marilor unităţi pe 2011, precum şi de 

marile unităţi şi unităţi din componenţa SMFT, care sunt în acest moment în 

măsură să treacă la îndeplinirea misiunilor de apărare a teritoriului naţional. 

Acesta solicită răspuns în scris, detaliat, la întrebările adresate.  

 Domnul deputat Scutaru adresează o serie de întrebări invitaţiilor 

referitoare la programe de înzestrare, precum şi la modul în care noul prototip 

de transportor blindat pentru trupe, lansat la Moreni, răspunde cerinţelor 

operaţionale ale Armatei României.  

http://mapn.ro/secretar/index.php
http://mapn.ro/secretar/index.php
http://mapn.ro/secretar/index.php
http://www.forter.ro/ro/conducere/sef_resurse/
http://www.forter.ro/ro/conducere/comandantul_cft/


În continuarea şedinţei, reprezentanţii SMFA fac o scurtă prezentare a 

activităţii proprii şi a problemelor cu care se confruntă. La sfârşitul acesteia, 

membrii Comisiei le adresează o serie de întrebări în special referitoare la 

pregătirea piloţilor, starea de spirit a militarilor, înzestrarea cu tehnică 

specifică, protecţia aeriană a spaţiului naţional, iniţierea programului avion 

multirol.      

Membrii Comisiei convin cu reprezentanţii SMFT şi SMFA ca, până la 

sfârşitul anului, împreună cu Guvernul şi alte instituţii care contribuie la 

asigurarea nevoilor de apărare şi de securitate ale României, să se identifice 

soluţiile pentru finanţarea pentru următorii 3-5 ani a nevoilor minimale de 

achiziţie de tehnică de luptă în cadrul Forţelor Armate ale României. 

La data de 24 martie 2011, membrii Comisiei efectuează o vizită de 

informare la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 

Managementul Situaţiilor de Urgenţă. 

Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, 

colonelul Marcel-Sorin LUCACIU, prezintă membrilor Comisiei modul în care 

IGSU analizează, evaluează şi monitorizează tipurile de risc, gradul de 

înzestrare cu tehnică specifică, probleme de personal şi execuţia bugetară pe 

anul în curs, precum şi dificultăţile cu care se confruntă această structură în 

realizarea sarcinilor specifice. 

După prezentarea făcută, membrii Comisiei apreciază IGSU pentru 

rezultatele obţinute atât la intervenţiile realizate la inundaţii, accidente şi 

incendii şi, în general, pentru modul profesionist în care îşi realizează atribuţiile 

specifice. De asemenea, parlamentarii adresează reprezentanţilor IGSU 

întrebări referitoare la asigurarea cu autospeciale a structurilor IGSU, starea 

de spirit a efectivelor din subordine, probleme de personal şi de instruire.  

Din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor estet prezentă la 

întâlnire şi doamna chestor de poliţie Irina ALEXE, şeful Departamentului 

Relaţia cu Parlamentul. 

 

Preşedinte, 

 

Costică Canacheu 
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