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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 28-29 februarie şi 1 martie 2012 
 
 

În ziua de 28 februarie 2012, la primul punct al ordinii de zi şi în baza 

solicitării Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, a avut loc şedinţa Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra Serviciului de 

Informaţii Externe şi a celor două Comisii pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţa naţională ale Parlamentului pentru audierea domnului senator 

Teodor Meleşcanu, propus de Preşedintele României, domnul Traian 

Băsescu, pentru funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe.  

Lucrările şedinţei reunite au fost conduse de domnul deputat Costică 

Canacheu, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a Camerei Deputaţilor.  

La lucrări au fost prezenţi 19 parlamentari din totalul de 33 de membri 

ai celor trei Comisii.  

Domnul Teodor Meleşcanu şi-a prezentat parcursul carierei şi a 

precizat faptul că îndeplineşte condiţiile legale privind accesul la această 

funcţie de demnitate publică. Totodată, domnul Meleşcanu a prezentat 

priorităţile mandatului său, printre care se vor număra şi întărirea dialogului 

dintre Serviciu şi Parlament, dezvoltarea relaţiilor cu serviciile de informaţii 

ale statelor partenere NATO şi UE, dar şi atragerea transparentă de fonduri 
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pentru dezvoltarea SIE, fonduri care să contribuie la consolidarea şi 

profesionalizarea acestuia.  

După prezentarea principalelor direcţii de acţiune, membrii Comisiilor 

reunite au adresat o serie de întrebări candidatului, referitoare la schimbările 

preconizate în activitatea SIE, cooperarea dintre acest serviciu şi celelalte 

instituţii ale statului, obiectivele serviciilor de informaţii din Stategia 

Naţională de Apărare a Ţării, motivarea personalului SIE, promovarea şi 

protejarea intereselor României.  

În urma dezbaterilor, parlamentarii prezenţi au constatat faptul că 

răspunsurile oferite de către domnul Teodor Meleşcanu au dovedit 

cunoaşterea şi stăpânirea domeniului, preocupare pentru dezvoltarea şi 

modernizarea Serviciului de Informaţii Externe, voinţă şi determinare în 

continuarea proiectelor începute de predecesorul său. 

Prin urmare, cu unanimitate de voturi, membrii celor trei Comisii 

prezenţi la dezbateri au hotărât susţinerea candidaturii domnului Teodor 

Meleşcanu la funcţia de director al SIE şi au hotărât să înainteze un proces-

verbal plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului, care, potrivit 

art. 65 alin. (2) lit. h) din Constituţia României, este suveran în decizia sa 

privind numirea directorilor serviciilor de informaţii.  

 
În partea a doua a şedinţei, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având pe 

ordinea de zi următoarele puncte: 

1. Dezbaterea, pe fond, în vederea verificării respectării principiului 

subsidiarităţii, a pachetului de iniţiative legislative privind „Norme privind 

instrumente financiare ale Uniunii Europene în cadrul spaţiului de libertate, 

securitate şi justiţie”, respectiv: 

a) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ŞI AL CONSILIULUI de instituire, ca parte a Fondului pentru 
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securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru 

frontiere externe şi vize - COM (2011) 750; 

b) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ŞI AL CONSILIULUI de instituire a Fondului pentru azil şi migraţie 

– COM (2011) 751; 

c) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a dispoziţiilor generale privind 

Fondul pentru azil şi migraţie şi instrumentul de sprijin financiar 

pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea 

criminalităţii şi gestionarea crizelor - COM (2011) 752; 

d) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ŞI AL CONSILIULUI de instituire, ca parte a Fondului pentru 

securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru 

cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi 

gestionarea crizelor -  COM (2011) 753; 

2. Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind un mecanism al Uniunii de protecţie civilă - COM (2011) 934. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Costică Canacheu, informează  

membrii Comisiei asupra ordinii de zi, subliniind importanţa documentelor 

supuse dezbaterii. În continuare, dă cuvântul doamnelor Nuşa Mirela 

Coman, subcomisar de poliţie, director general adjunct al Direcţiei Afaceri 

Europene şi Relaţii Internaţionale a Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

şi Claudia Big, consilier în cadrul Departamentului coordonare poziţii piaţă 

internă din Ministerul Afacerilor Europenene pentru a prezenta, în detaliu, 

prevederile iniţiativelor legislative europene, alături de punctele de vedere 

oficiale ale României în acest domeniu. După prezentarea făcută de către 

cele două invitate, domnii deputaţi au adresat întrebări pe temele aflate în 

dezbatere. La finalul discuţiilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
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de voturi, că cele două propuneri legislative europene respectă principiul 

subsidiarităţii.  
 

În zilele de 29 februarie şi 1 martie 2011, membrii Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au efectuat studiu individual 

asupra proiectelor şi iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată. 
 

  Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională (22), au fost prezenţi 13 (domnii deputaţi Costică 

Canacheu, Marian-Florian Săniuţă, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, 

Georgică Dumitru, Dan Ilie Morega, Daniel Ştefan Pirpiliu, Neculai 

Rebenciuc, Valentin Rusu şi Claudiu Ţaga. Domnul deputat Dănuţ Liga a 

fost înlocuit de către domnul deputat Gelu Vişan, domnul deputat Niculae 

Mircovici a fost înlocuit de către domnul deputat Aurel Vainer, iar domnul 

deputat Gabriel Oprea a fost înlocuit de către domnul deputat Ion Tabugan) 

şi au absentat nouă, domnii deputaţi Eugen Bejinariu, Adrian George 

Scutaru, Ana Gheorghe, Mihăiţă Calimente, Ion Mocioalcă, Constantin Niţă, 

Radu Stroe, Angel Tîlvăr şi Gabriel Petru Vlase.  

 

 

Preşedinte, 

          Costică  Canacheu 
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