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P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor Comisiei din 29, 30 şi 31 martie 2011 

 

În data de 29 martie 2011, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 

Canacheu.  

Sunt prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 
 

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

1. 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). 

2. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind 

libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale 

Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European (PL x 107/2011); 

3. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative privind participarea forţelor 

armate la operaţii în afara teritoriului statului român (Pl x 59/2011). 

 

La punctul 1  al ordinii de zi, membrii Comisiei, împreună cu 

reprezentanţii Direcţiei arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, analizează ultimele modificări aduse 

raportului final al Comisiei asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

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

finalul dezbaterilor, Comisia votează pe articole fiecare amendament în parte, 

iar la final, în unanimitate, acordă un vot favorabil asupra acestui proiect.  
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La punctul 2  al ordinii de zi, membrii Comisiei dezbat cu reprezentanţii 

Ministerului Administraţiei şi Internelor observaţiile formulate de către 

Departamentul Legislativ şi hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să 

întocmească un raport favorabil, cu amendamente, asupra proiectului de lege.  

La punctul 3  al ordinii de zi, domnii deputaţi iau în discuţie propunerile 

Ministerului Apărării Naţionale asupra textului propunerii legislative privind 

participarea forţelor armate la operaţii în afara teritoriului statului român. La 

finalul dezbaterilor, hotărăsc să-şi însuşească aceste propuneri şi să adopte 

această iniţiativă legislativă, cu o serie de amendamente admise şi respinse.  

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

epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     

Pe data de 30 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 Navale. La întâlnire participă şeful 

SMFN, viceamiralul Aurel Popa, locţiitorul acestuia, contraamiralul de flotilă 

Cristea Cucoşel, şeful Resurselor, cam. fl. Dan Popescu,  alţi oficiali, precum şi 

reprezentanţi ai Departamentului pentru armamente al Ministerului Apărării 

Naţionale. Mai este prezent şi secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, 

informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, domnul Mihail         

Vasile-Ozunu. 

La începutul întâlnirii, şeful SMFN face o prezentare a activităţii structurii 

pe care o conduce, făcând referire la obiectivele prioritare ale forţelor navale 

pe anul 2011, principalele activităţi programate în acest an, alocarea 

resurselor financiare şi umane, starea de spirit a personalului propriu, 

derularea programelor de înzestrare, participarea la misiuni internaţionale.  

În ceea ce priveşte obiectivele prioritare, viceamiralul Popa menţionează 

că printre acestea se înscrie executarea serviciului de luptă pe teritoriul 

naţional, participarea la angajamente internaţionale, cooperarea în iniţiativele 

regionale, implementarea prevederilor strategiei logistice a MApN, 

modernizarea echipamentelor. Principalele activităţi programate pentru anul 

2011 constau, pe lângă pregătirea continua a forţelor navale, şi în 11 exerciţii 

naţionale şi internaţionale pentru verificarea gradului de interoperabilitate şi a 

modului în care se pot îndeplini misiunile specifice.  

http://mapn.ro/secretar/index.php
http://mapn.ro/secretar/index.php


În ceea ce priveşte modernizarea echipamentelor, şeful SMFN precizează că în 

perioada 2011-2013 va avea loc un proces de evaluare a navelor şi de 

identificarea a nevoilor de regenerare a resursei, în vederea menţinerii 

capacităţilor de apărare navală pentru un orizont de timp cuprins între 2011 şi 

2020. De asemenea, începând cu 2018 se vor lua măsurile necesare iniţierii 

programelor de înzestrare strategice.  

La final, reprezentanţii SMFN răspund la o serie de întrebări adresate de 

către membrii Comisiei referitoare la regenerarea resursei tehnice a navelor de 

luptă din dotarea forţelor navale, etapele de modernizare ale fregatelor, 

misiunea din Libia, programul de revigorarea a submarinului.   

La întrebările domnilor deputaţi despre capacitatea fregatei "Regele 

Ferdinand" de a-şi îndeplini misiunea de interdicţie maritimă în Marea Libiei, 

domnul viceamiral ţine să sublinieze că din toate punctele de vedere fregata 

este pregătită pentru misiune, atât din punct de vedere tehnic, cât şi al 

echipajului, executând şi în trecut astfel de misiuni în cadrul exerciţiului Active 

Endeavour.  

Pe data de 31 martie 2011, membrii Comisiei urmează să efectueze o 

vizită de informare la Centrul de Cooperare Poliţienească şi la Centrul SECI. 

Din cauza neconcordanţelor între agendele celor două structuri, vizita a fost 

reprogramată pentru săptămâna viitoare. 

 
 

 

 

Preşedinte, 

 

Costică Canacheu 
 

 3 


	PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
	CAMERA  DEPUTAŢILOR 


		2011-04-04T13:12:58+0300
	Valentin Busuioc




