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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

Comisia pentru apărare, ordine publică  şi  
siguranţă  naţională 

CAMERA DEPUTATILOR 

Comisia pentru apărare, ordine publică  şi  
siguranţă  naţională 

SENAT 
32/37/08.02.2012 nr. XXV/9/08.02.2012
 
                

P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului privind audierea candidatului pentru funcţia de ministru al apărării 

naţionale 

 

În baza solicitării Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în 

data de 8 februarie 2012, a avut loc şedinţa comună a celor două Comisii pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţa naţională ale Parlamentului pentru audierea domnului Gabriel Oprea pentru 

postul de ministru al apărării naţionale.  

Lucrările şedinţei reunite au fost conduse de domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele 

Comisiei pentru apărare a Camerei Deputaţilor.  

La lucrări au fost prezenţi 13 deputaţi din totalul de 22 de membrii ai Comisiei, respectiv 

domnii deputaţi: Canacheu Costică, Săniuţă Marian, Bădălan Eugen, Bădulescu Adrian, Liga 

Dănuţ, Mircovici Niculae, Morega Dan, Pirpiliu Ştefan, Rebenciuc Niculai, Rusu Valentin, Ţaga 

Claudiu, Gabriel Oprea şi Vladu Iulian, înlocuindu-l pe domnul deputat Dumitru Georgică şi 4 

senatori din totalul de 11 membrii ai Comisiei din Senat, respectiv domnii senatori: Fodoreanu 

Sorin, Dobra Nicolae, Chivu Sorin şi Mocanu Toader.   

Domnul Gabriel Oprea a adresat mulţumiri membrilor comisiei pentru susţinere în 

activitatea sa de până acum, prezentând realizările în cei 2 ani de mandat, priorităţile noului său 

mandatul, dificultăţile întâmpinate în desfăşurarea activităţilor specifice, dar şi proiectele aflate în 

desfăşurare şi care necesită sprijinul Parlamentului. 

După prezentarea principalelor direcţii de acţiune, membrii celor două comisii au adresat o 

serie de întrebări candidatului referitoare la protecţia trupelor în teatrele de operaţii, derularea 

programelor majore de înzestrare, statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, concepţia privind 

hrănirea şi paza cu efective proprii, administrarea patrimoniului, stadiul instalării pe teritoriul 

Românei a unor elemente de interceptare ale scutului american antirachetă, precum şi întrebări 

referitoare la încadrarea promoţiilor de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ militar.  
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În urma dezbaterilor, parlamentarii prezenţi au constatat faptul că răspunsurile oferite de 

către domnul Oprea au dovedit cunoaşterea şi stăpânirea domeniului militar, preocupare pentru 

bunăstarea militarilor activi şi în rezervă, voinţă şi determinare în continuarea proiectelor pe care le-

a început. În condiţiile unui buget de austeritate, domnul Oprea a promis o folosire judicioasă a 

fondurilor bugetare alocate, dar şi transparenţă decizională, reafirmând deschiderea pentru un dialog 

permanent cu parlamentarii.   

Prin urmare, cu unanimitate de voturi, membrii celor două Comisii prezenţi la dezbateri au 

hotărât susţinerea candidaturii domnului Gabriel Oprea la funcţia de ministru al apărării naţionale şi 

au hotărât să înainteze prezentul proces-verbal plenului reunit al celor două Camere ale 

Parlamentului, care este suveran în decizia sa privind învestitura Guvernului.  

 

 

 

 

 

Preşedinte,          În numele senatorilor prezenţi,   

 

    CANACHEU Costică                                                       MOCANU Toader 
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