
 1

    
 
 

PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă  naţională 

Bucureşti, 10.05.2012 

              Nr. 32/141 
 

 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zile de 7, 8, 9 şi 10 mai 2012  
 

 
 

În ziua de 7 mai 2012, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi: 

1. Audierea domului Ioan Rus pentru funcţia de ministru al 

administraţiei şi internelor. 

2. Audierea domnului Corneliu Dobriţoiu pentru funcţia de ministru al 

apărării.  

 

La punctul 1 al ordinii de zi, şedinţa celor patru comisii pentru apărare 

şi pentru administraţiei ale Parlamentului este condusă de către domnul 

Bogdan Cantaragiu, preşedintele Comisiei pentru administraţie a Camerei 

Deputaţilor. 

Domnul Ioan Rus prezintă principalele obiecte pe care le va urmări în 

mandatul său după care parlamentarii îi adresează o serie de întrebări 

referitoare la eficientizarea structurilor de ordine publică, cooperare dintre 

poliţia naţională şi poliţia locală, măsuri preconizate pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a alegerilor locale, precum şi acţiunile pe care le are în vedere 

pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.  
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În urma acestor discuţii, membrii comisiilor sesizate, constatând că 

domnul Rus cunoaşte problematica ministerului, are competenţe în domeniul 

managementului resurselor umane şi materiale, cunoaşte structurile centrale 

şi teritoriale ale ministerului şi manifestă preocupare pentru  îndeplinirea 

obiectivelor cuprinse în programul de guvernare, hotărăsc, cu 36 de voturi 

pentru, 8 împotrivă şi 2 abţineri, avizarea favorabilă a candidaturi sale pentru 

funcţia de ministru al administraţiei şi internelor.  

  La punctul 2  al ordinii de zi, şedinţa celor două comisii pentru 

apărare ale Parlamentului este condusă de către domnul Cristian David, 

preşedintele Comisiei pentru apărare din Senat. 

Domnul Corneliu Dobriţoiu prezintă programul de guvernare, capitolul 

Apărare, precum şi principalele direcţii de acţiune.  

După această succintă prezentare, domnii parlamentari adresează o 

serie de întrebări referitoare la programele de achiziţii, statului cadrelor 

militare, protecţia trupelor în teatrele de operaţii, reîntregirea pensiilor şi 

salariilor personalului Armatei.  

La finalizarea acestor întrebări, parlamentarii, constatând că domnul 

Dobriţoiu, prin răspunsurile oferite dovedeşte cunoaşterea şi stăpânirea 

domeniului militar, preocupare pentru bunăstarea militarilor, voinţă şi 

determinare în îndeplinirea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare, 

cu 20 de voturi pentru, unul împotrivă şi 2 abţineri, hotărăsc să avizeze 

favorabil candidatura domnului Corneliu Dobriţoiu la funcţia de ministru al 

apărării.  

 

În ziua de 8 mai 2012, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi: 

1. Proiect de Lege privind ridicarea şi depozitarea vehiculelor 

staţionate neregulamentar ( PL x 89/2012 ). 
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2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de 

achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii ( PL x 50/2012 ). 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în 

domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ( PL x 102/2012 ). 

 

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

voturi pentru, hotărăsc acordarea unui aviz negativ.  

La punctul 2 şi 3 al ordinii de zi, având în vedere noul context 

guvernamental, dar şi faptul că cele două ordonanţe au repercusiuni 

bugetare, membrii comisiei hotărăsc amânarea dezbaterilor cu două 

săptămâni şi solicitarea unui nou punct de vedere al Guvernului.  

La sfârşitul dezbaterilor asupra iniţiativelor înscrise pe ordinea de zi, 

domnul deputat George Scutaru, vicepreşedinte al Comisiei, propune 

trimiterea unui solicitări Biroului Permanent pentru sesizarea spre avizare şi 

a Comisiei pentru apărare cu proiectul de Lege pentru abrogarea Cap. IV 

(art.17-26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 

instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 

afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 

Monetar Internaţional (PLx109/2012), care a fost trimis pentru dezbatere pe 

fond Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, iar pentru aviz Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi.  

Propunerea domnului deputat este adoptată cu unanimitate de către 

membrii comisiei prezenţi la dezbateri.  
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La finalul şedinţei, ordinea de zi fiind epuizată domnul preşedinte, 

Costică Canacheu declară închisă şedinţa Comisiei pentru apărare.  

  

În ziua de 9 mai a.c., membrii comisiei participă la manifestările 

organizate de Ministerul Apărării Naţionale cu prilejul sărbătoririi Zilei 

Independenţei de Stat a României.  

Ziua de 10 mai 2012 este consacrată studiului individual. 

 

 

 

 

 

Preşedinte, 
 

          Costică  Canacheu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daria Cotoc, şef serviciu   
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