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P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 2, 3 şi 4 noiembrie 2010 

 

În zilele de 2 şi 3 noiembrie 2010, lucrările Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 

Canacheu.  

Sunt prezenţi 25 de deputaţi din totalul de 25 de membri ai Comisiei. 
 

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

1. Discuţii cu privire la viitorul Proiect de Lege privind bugetul de stat pe 

anul 2011 şi implicaţiile acestuia asupra instituţiilor aflate în aria de 

competenţă a Comisiei. 
 

În afara ordinii de zi, s-au purtat discuţii cu privire la activitatea de 

control parlamentar, precum şi la implicarea membrilor Comisiei la diferite 

activităţi planificate pentru lunile noiembrie şi decembrie 2010.   
 

În ziua de 4 noiembrie 2010, membrii Comisiei au participat la Exerciţiul 

militar “Dacia 10”, care a avut loc în Poligonul militar Cincu, judeţul Braşov. 
 

 La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu, 

preşedintele Comisiei, a precizat că viitorul Proiect de Lege privind bugetul de 

stat pe anul 2011  asigură necesarul de finanţare pentru instituţiile din sectorul 

de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

De asemenea, aceasta a arătat că Ministerul Finanţelor Publice, înainte 

de a prezenta proiectul de lege, a purtat cu fiecare instituţie în parte discuţii pe 
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baza propunerilor de buget, ajungându-se, în acest fel, la un acord al 

instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale cu 

privire la acest proiect de lege. 

La rândul său, domnul deputat George Scutaru, vicepreşedinte al 

Comisiei, a prezentat situaţia proiectelor de buget pentru anul 2011 transmise 

Comisiei de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale şi a susţinut că pentru Ministerul Apărării Naţionale trebuie 

identificate resurse financiare pentru achiziţionarea unui sistem de avioane 

fără pilot (UAV).  

În încheiere, domnul deputat Costică Canacheu, constatând că sesiunea 

de discuţii s-a încheiat, a declarat închisă şedinţa Comisiei.     

 

 

 

 

Preşedinte, 

 

Costică Canacheu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Valentin Busuioc, expert parlamentar 
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