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În data de 5 aprilie 2011,  lucrările şedinţei Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele 

Comisiei. 

La şedinţă sunt prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative privind participarea forţelor armate 

la operaţii în afara teritoriului statului român (PL x 59/2011); 

2. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar  (PL 

x 114/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 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 158/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la 

eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate 

pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război  (Pl x 145/2011); 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  

(Pl x 149/2011). 

 Preşedintele Comisiei reaminteşte membrilor Comisiei că, la finalul dezbaterilor 

asupra  proiectelor aflate pe ordinea de zi, va urma vizita la Centrul de Cooperare 

Poliţienească Internaţională (CCPI).  
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei discută cu reprezentanţii 

Ministerului Apărării Naţionale, respectiv cu domnul secretar de stat Mihail  Vasile-Ozunu 

şi cu şeful Direcţiei financiar-contabile, doamna general de brigadă dr. Maria Lupu, 

asupra acestei iniţiative legislative. După aceea, se trece la dezbaterea pe fond, pe 

articole şi se propun amendamente de către domnii deputaţi. Preşedintele Comisiei 

supune votului aceste amendamente şi, cu majoritate de voturi pentru, Comisia 

hotărăşte să formuleze un raport de adoptare a iniţiativei legislative, cu amendamentele 

propuse şi discutate în cadrul şedinţei. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi 

pentru, formularea unui raport de respingere a propunerii legislative ţinând cont şi de 

observaţiile formulate de către reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale. 

Pentru punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei cer lămuriri generale 

reprezentanţilor Guvernului cu privire la efectele pe care acest  proiect de lege le 

generează. După dezbaterile generale, se trece la dezbaterea pe articole. Domnul 

deputat Niculae Mircovici propune câteva amendamente, iar asupra acestora 

reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale îşi exprimă opinia favorabilă. Ulterior, 

domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele Comisiei, supune votului Comisiei 

amendamentele. În urma dezbaterilor acestui punct al ordinii de zi, Comisia hotărăşte, 

cu majoritate de voturi pentru, formularea unui aviz favorabil, cu amendamente.  

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei hotărăsc, cu majoritate de voturi 

pentru, formularea unui aviz favorabil asupra proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei invită reprezentantul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, domnul comisar-şef Lucian Diniţă, să prezinte punctul de 

vedere al instituţiei cu privire la acest proiect de lege. În urma dezbaterilor şi a 

întrebărilor formulate de membrii Comisiei, domnul deputat Costică Canacheu supune 

votului Comisiei formularea unui aviz negativ pentru acest proiect de lege şi astfel, cu 

majoritate de voturi pentru, este votată formularea un aviz negativ asupra proiectului de 

lege. 

După încheierea dezbaterilor asupra acestui punct al ordinii de zi, domnul deputat 

Costică Canacheu le reaminteşte deputaţilor că urmează vizita la Centrul pentru 

Cooperare Poliţienească Internaţională. Ulterior, membrii Comisiei se deplasează la 

sediul CCPI unde directorul Centrului, domnul Mihai Friptu, face o scurtă prezentare a 

rolului, activităţilor şi obiectivelor Centrului, la resursele umane, cooperarea 

interinstituţională, cooperarea cu punctele naţionale de contact, activitatea biroului 

SIRENE, cât şi asupra proiectelor viitoare ale CCPI. Directorul Centrului, împreună cu alţi 

angajaţi ai CCPI, fac precizări în legătură cu resursele financiare alocate şi răspund 

întrebărilor punctuale formulate de domnii deputaţi. În luările de cuvânt, membrii 



Comisiei apreciază  activitatea CCPI, pun întrebări cu privire la obiectivele pe care acesta 

le îndeplineşte şi fac câteva recomandări asupra celor discutate.  

Pe data de 6 martie 2011, membrii Comisiei fac o deplasare la sediul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru a avea o întrevedere cu reprezentanţii Direcţiei 

Generale Management Operaţional. La această întâlnire  participă  şi domnul Ioan 

Dascălu, secretar de stat, şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, precum şi 

directorul DGMO, domnul Adrian Romanică, precum şi alţi reprezentanţi din cadrul M.A.I.  

În deschidere, domnul director Adrian Romanică  face o scurtă prezentare a 

organizării Direcţiei Generale Management Operaţional, menţionează care sunt atribuţiile 

acesteia, cadrul legal al funcţionarii, colaborarea cu alte instituţii cu atribuţii similare, 

face câteva referiri la implementarea Strategiei Naţionale de Ordine Publică, la 

modalitatea de colaborare cu instituţiile  internaţionale, executarea unor misiuni şi 

participarea la exerciţii internaţionale. 

 După prezentarea făcută membrilor Comisiei, domnii deputaţi adresează întrebări 

domnului secretar de stat şi directorului DGMO, cu referire la prevenirea şi descoperirea 

infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, colaborarea cu instituţiile altor state 

în vederea prevenirii unor fapte de încălcare a legii din partea cetăţenilor români aflaţi în 

afara ţării, starea de disciplină şi morală a angajaţilor DGMO. În luările de cuvânt, 

deputaţii au apreciat activitatea DGMO şi au făcut recomandări pentru o mai bună 

realizare a obiectivelor instituţiei. 

 După aceste discuţii directorul DGMO, îi invită pe membrii Comisiei să vadă cum 

se desfăşoară concret activitatea în cadrul instituţiei pe care o conduce.  

La finalul întâlnirii, domnii parlamentari îşi exprimă încrederea că prin unirea 

eforturilor Legislativului cu cele ale Executivului se va ajunge la crearea cadrului legal 

optim realizării în bune condiţii a activităţii pe care o desfăşoară în folosul cetăţenilor. 

 

 

 

Preşedinte 

 

Costică CANACHEU 
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