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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din  4  ianuarie 2017 

 

 

În ziua de 4  ianuarie  2017, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările împreună 

cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului, 

având următoarele puncte pe ordinea de zi :  

• Audierea doamnei Carmen Daniela Dan, candidatul propus 

pentru funcţia de ministru al afacerilor interne; 

• Audierea domnului Gabriel-Beniamin Leş, candidatul propus 

pentru funcţia de ministru al apărării naţionale. 

Comisiile reunite încep şedinţa cu audierea doamnei Carmen Daniela 

Dan, candidatul propus pentru postul de ministru al afacerilor interne.   

Lucrările sunt conduse de către domnul deputat Dorel Gheorghe 

Căprar, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a Camerei Deputaţilor. 

La începutul şedinţei de audiere, preşedintele de şedinţă propune ca 

audierile să se desfăşoare cu uşile închise, iar domnii deputaţi şi senatori 

votează cu majoritate de voturi (11 voturi împotrivă) pentru acceptarea 

propunerii preşedintelui. 
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În continuare, doamna Carmen Daniela Dan, candidatul propus 

pentru postul de ministru al afacerilor interne, face o scurtă prezentare a 

programului de guvernare aferent domeniului afacerilor interne. După 

aceasta, domnii deputaţi şi senatori formulează întrebări legate de dinamica 

de personal, dezvoltarea managementului resurselor umane, logistice şi 

financiare, stabilirea unui raport optim între acestea şi volumul activităţilor 

şi misiunilor, cu referire la situaţia din Poliţia Română, asigurarea 

resurselor umane şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii 

specifice,  întrebări la care doamna Carmen Daniela Dan răspunde punctual. 

În încheierea audierii, membrii Comisiilor reunite votează, cu 

majoritate de voturi (18 voturi pentru, 11 împotrivă şi două abţineri) pentru 

acordarea avizului consultativ în vederea numirii doamnei Carmen Daniela 

Dan pe funcţia de ministru al afacerilor interne. 

În partea a doua a şedinţei comune are loc audierea domnului  Gabriel-

Beniamin Leş, candidatul propus pentru postul de ministru al apărării 

naţionale. 

Respectând procedura de la audierea doamnei Carmen Daniela Dan, şi 

audierea domnului Gabriel - Beniamin Leş se desfăşoară cu uşile închise. 

După prezentarea făcută de către domnul Gabriel - Beniamin Leş, 

candidatul propus pentru postul de ministru al apărării naţionale, domnii 

deputaţi şi senatori adresează întrebări referitoare la îndeplinirea  

programului operaţional de înzestrare a armatei cu armament şi tehnică de 

luptă, achiziţionarea celor patru corvete multifuncţionale pentru forţele 

navale române şi a transportoarelor blindate necesare forţelor terestre, 

revitalizarea industriei naţionale de apărare precum şi adecvarea la cerinţele 

NATO şi ale Uniunii Europene, întrebări la care domnul Gabriel - Beniamin 

Leş formulează răspunsuri adecvate. 
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În încheierea audierii, membrii Comisiilor reunite votează, cu 

majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 11 împotrivă) pentru acordarea 

avizului consultativ în vederea numirii domnului   Gabriel - Beniamin Leş 

pe funcţia  de ministru al apărării naţionale. 

 

Preşedinte 
 
 

Dorel – Gheorghe Căprar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parl. 
L.O 


