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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 20 şi 21 decembrie 2012 

 

În ziua de 20 decembrie 2012, la Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională a avut loc prima şedinţă de 

comisie din această legislatură, în care, potrivit dispoziţiilor art. 45 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a fost ales 

biroul comisiei, în baza propunerilor primite de la grupurile 

parlamentare.   

În ziua de 21 decembrie 2012, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi: 

1. Audierea domnului Radu Stroe, candidat pentru postul de 

ministru al afacerilor interne. 

2. Audierea domnului Mircea Duşa, candidat pentru postul de 

ministru al apărării naţionale; 
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au lucrat în 

şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a Senatului, pentru audierea 

candidatului pentru funcţia de ministru al Ministerului Afacerilor 

Interne.  

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ion Mocioalcă, 

preşedinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a Camerei Deputaţilor. 

În deschiderea lucrărilor, candidatul a fost invitat de către 

preşedintele de şedinţă să expună programul de guvernare aferent 

ministerului pentru care a fost propus în funcţia de ministru. 

Această prezentare a fost urmată de o serie de întrebări 

adresate candidatului de către domnii deputaţi şi senatori, care s-au 

referit în principal la reorganizarea ministerului, redefinirea rolului 

prefectului, poliţia rurală, viitorul DGIPI, desfăşurarea procesului 

electoral, încadrarea promoţiilor de absolvenţi, creşterea calităţii 

vieţii personalului din poliţie.  

Prin răspunsurile sale, domnul Radu Stroe a dovedit 

cunoaşterea problematicii ministerului, competenţe în domeniul 

managementului resurselor umane şi materiale, cunoaşterea 

structurilor centrale şi teritoriale ale ministerului, preocupare 

pentru creşterea siguranţei cetăţeanului.  

Cu majoritate de voturi (18 pentru, 5 împotrivă şi o abţinere), 

membrii celor două comisii prezenţi la dezbateri  au fost de acord 

cu propunerea pentru funcţia de ministru al afacerilor interne. 
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La punctul 2 al ordinii de zi,  în baza solicitării Birourilor 

Permanente Reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cele 

două Comisii pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţională 

ale Parlamentului l-au audiat pe domnul Mircea Duşa, candidat 

pentru postul de ministru al apărării naţionale.  

Lucrările şedinţei reunite au fost conduse de domnul deputat 

Ion Mocioalcă, preşedintele Comisiei pentru apărare a Camerei 

Deputaţilor.  

După prezentarea principalelor direcţii de acţiune, membrii 

celor două Comisii au adresat o serie de întrebări candidatului 

referitoare derularea şi finanţarea programelor majore de 

înzestrare, statutul cadrelor militare, situaţia trupelor în teatrele de 

operaţii, precum şi întrebări referitoare la mutarea bazei militare 

din cetatea Aradului.  

În finalul dezbaterilor, cu majoritate de voturi (18 pentru şi 7 

împotrivă), membrii celor două Comisii prezenţi la dezbateri au 

hotărât susţinerea candidaturii domnului Mircea Dusa pentru 

funcţia de ministru al apărării naţionale.  
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (23), 

au fost prezenţi 21 (domnii deputaţi Mocioalcă Ion, Canacheu 

Costică, Scutaru Adrian George, Emacu Gheorghe, Vlase Petru 

Gabriel, Bejinariu Eugen, Bordeianu Dan, Calimente Mihăiţă, 

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, Mircovici Niculae, Moisii 
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Constantin, Murgu Neagu, Pop Georgian, Răducanu Ion, Raeţchi 

Ovidiu Alexandru, Roman Cristian-Constantin, Rusu Valentin, 

Seres Denes, Stănişoară Mihai, Stroe Ionuţ Marian şi Weber Mihai 

şi au absentat 2 (domnii deputaţi Niţă Constantin şi Ghiţă 

Sebastian-Aurelian, ambii din Grupul parlamentar al Partidului 

Social Democrat).  

 

 

 
p. Preşedinte, 

 
Ion Mocioalcă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daria Cotoc, 
Şef serviciu 
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