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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine                                 
publică şi siguranţă naţională                                Nr. 32/313/20.10.2011            
                                                                                  
 
 

P R O C E S – V E R B A L 
 al lucrărilor Comisiei din 18, 19 şi 20 octombrie 2011 

 
 

În data de 18 octombrie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională îşi desfăşoară lucrările în comun cu Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului, pe ordinea de zi fiind următoarele 

puncte: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare 

(PL x 526/2011); 

2. Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pe anul 2010. 

La dezbateri sunt prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 22 de membri ai Comisiei. 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiilor discută cu reprezentantul 

Guvernului, reprezentat la această şedinţă de către domnul Fănel Mitea, director în 

cadrul MFP. Domnii deputaţi dezbat proiectul pe articole şi anexe, adresând întrebări 

referitoare la sumele alocate instituţiilor aflate în  aria de competenta a Comisiei.  În 

urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, hotărăsc să acorde un aviz 

favorabil pe care să îl supună spre analiză Comisiilor reunite de buget, finanţe şi 

bănci ale Parlamentului.  

La punctul 2 al ordinii de zi participă la dezbateri reprezentantul CSAŢ, 

domnul gl.-lt. Ion Oprişor,  care face o prezentare  a activităţii Consiliului Suprem de 

Apărare a Ţării pe anul 2010, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2011. 
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Membrii Comisiilor adresează o serie de  întrebări şi fac comentarii favorabile, 

apreciind activitatea instituţiei ca fiind una foarte bună. În urma dezbaterii, membrii 

Comisiilor hotărăsc să întocmească un raport favorabil şi să îl supună spre examinare 

şi aprobare plenului Parlamentului, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (2) lit. 

g) din Constituţia României, republicată.   

 La finalul dezbaterilor celor două puncte aflate pe ordinea de zi, domnul 

deputat Costică Canacheu declară închisă şedinţa comună iar membrii Comisiei 

pentru apărare ai Camerei Deputaţilor continuă şedinţa cu întâlnirea programată cu 

ministrul Administraţiei şi Internelor, domnul Constantin-Traian Igaş. La întâlnire 

participă inclusiv inspectorul general al IGPR, chestorul de poliţie Liviu Popa, 

precum şi secretarul general al MAI, Alexandru Dumitrana. 

      Încă de la începutul discuţiilor, domnul deputat Costică Canacheu anunţă temele 

de dezbatere ale acestei întâlniri şi anume: reorganizarea Ministerului Administraţiei 

şi Internelor , capacitatea M.A.I. de a răspunde la riscuri, ameninţări şi 

vulnerabilităţi, modul de gestionare a resurselor umane, materiale şi financiare, în 

raport cu îndeplinirea optimă a misiunilor specifice. 

Domnul ministru Constantin-Traian Igaş prezintă situaţia actuală a Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, după care membrii Comisiei pun o serie de întrebări cu 

privire la stadiul reorganizării MAI, la modul de alocare a resurselor financiare, 

precum şi la gestionarea resurselor umane ale ministerului, făcând propuneri de 

îmbunătăţire a cadrului legislativ în scopul îmbunătăţirii activităţii specifice 

instituţiilor din componenţa M.A.I. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei dezbat în fond Cererea de 

reexaminare a Legii privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre 

militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 

decembrie 1961, trimisă cu adresa nr. PL x 531/2009/2011 din 12 octombrie 2011. 

Sunt prezentate, de asemenea, statistici cu referire la beneficiarii acestei legi. 

Dezbaterea ia sfârşit, iar parlamentarii hotărăsc, cu 11 voturi pentru şi 10 voturi 

împotrivă, respingerea cererii formulate de Preşedintele României, menţinerea formei 

legii adoptate iniţial de Parlamentul României şi distribuirea către membrii Camerei 

Deputaţilor a raportului de reexaminare, în vederea depunerii de amendamente în 
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termenul prevăzut la art. 135 alin. 2¹ din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat.   

În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de zi a fost 

epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     

 

În zilele de 19 şi 20 octombrie 2011, membrii Comisiei efectuează  studiu 

individual asupra proiectelor de lege cu care Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a fost sesizată. 

 

 

 

 

Preşedinte, 

Costică Canacheu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Consilier parlamentar Luminiţa Oprea  
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