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În ziua de 12 noiembrie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională îşi desfăşoară lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi:  

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2013 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013               (PL x 

415/2013); 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 (PL 

x 442/2013); 

3. Carta Alba a Apararii (4c-12/366). 

Şedinţa este condusă de către domnul deputat Ion Mocioalcă, 

preşedintele Comisiei.  

Acesta deschide lucrările Comisiei cu o scurtă descriere a ordinii de zi 

aflată în dezbatere, apoi prezintă invitaţii prezenţi la dezbatere. După această 

prezentare, domnul preşedinte Ion Mocioalcă dă cuvântul reprezentantilor 

structurilor din Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 

pentru a oferi punctul de vedere al instituţiilor legat de punctele 1 şi 2 din 
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ordinea de zi, si anume: reprezentant Ministerul Afacerilor Interne secretar 

general chestor Stoica Ion, reprezentant Ministerul Apararii Nationale 

secretar de stat Otilia Sava, reprezentant SPP director economic Costea Ioan, 

reprezentant STS director economic Balaure Ioan si reprezentant ORNISS 

director adjunct Ion Mihai. Au avut interventii pe subiect domnul senator Ilie 

Sarbu, domnul deputat Ioan Benga, domnul deputat Costica Canacheu si 

domnul senator Gabriel Oprea. 

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii 

Comisiei pentru Apărare, Ordine Publica si Siguranta Nationala hotărăsc, cu 

majoritate de voturi pentru, avizarea favorabila a ambelor proiecte de lege de 

la punctul 1 si 2 din ordinea de zi. 

Punctul 3 al ordinii de zi a inceput cu o prezentare succinta facuta de  

domnul Ministru Mircea Dusa a continutului Cartei Albe a Apararii. Au avut 

interventii pe subiect domnul senator Ilie Sarbu, domnul deputat Ioan Benga, 

domnul deputat Costica Canacheu, domnul senator Corneliu Dobritoiu, 

domnul senator Gabriel Oprea, domnul ministru Mircea Dusa si domnul 

deputat Ion Mocioalca. 

După ce a fost ascultat punctul de vedere al reprezentantilor 

Ministerului Apararii Nationale, preşedintele de şedinţă a supus votului 

intocmirea unui raport, iar membrii Comisiei, cu majoritate de voturi pentru, 

au hotărât formularea unui raport favorabil.  

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă declară 

închisă şedinţa.  

Preşedinte 
 

Ion Mocioalcă 
 
 
Întocmit: Consilier Carmen Bădănoiu 
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