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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 5.12.2011         
publică    şi    siguranţă   naţională                              Nr. 32/377                           
 

 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 5, 6, 7 şi 8 decembrie 2011 
 
 

 
 

În ziua de 5 decembrie 2011, în prima parte a şedinţei, Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi 

desfăşoară lucrările în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Senatului, cu următoarele puncte pe ordinea de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012 

şi a proiectului Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2012         

(Pl x  692/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2011   (Pl x  650/2011). 

 

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

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor are în dezbatere şi avizare 

propunerea legislativă pentru modificarea alin. 3 al art. 17 din legea nr. 

44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 

şi văduvelor de război (Pl x  640/2011). 
 

 



 2

 

La punctul 1 al ordinii de zi participă invitaţi reprezentanţi ai 

următoarelor instituţii: 

- Ministerul Apărării Naţionale (domnii Viorel Oancea, secretar de stat 

pentru politica de apărare şi planificare, Mihail Vasile-Ozunu, secretar 

de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea 

calităţii vieţii personalului, general-maior Cătălin-Adrian Moraru, 

locţiitorul şefului Departamentului pentru armament, precum şi  

doamna general-maior Maria Lupu, şeful Direcţiei financiar 

contabile); 

- Ministerul Administraţiei şi Internelor (domnii Constantin Traian Igaş, 

ministru, Dumitrana Alexandru, secretar general, precum şi  

comisarul-şef de poliţie Drăgulin Stelică, împuternicit director general 

al Direcţiei generale financiare); 

-  Serviciul de Protecţie şi Pază (domnii general Lucian-Silvan Pahonţu, 

director, general de brigadă Ioan Costea, director financiar, precum şi 

colonelul Valentin Uşurelu, manager financiar); 

-  Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (domnul general ing. Marcel 

Opriş ); 

- Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (domnul 

Ion Mihai, prim adjunct al directorului general şi doamna Valentina 

Plăcintă, şef departament); 

- Ministerul Finanţelor Publice (domnul Fănel Mitea, director). 

După ce invitaţii prezintă proiectului Legii bugetului pe anul 2012, 

capitolele destinate fiecărei instituţii în parte, precum şi proiectul Legii 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, acelaşi capitole, parlamentarii 

adresează întrebări şi solicită informaţii suplimentare referitoare la alocaţiile 

bugetare pe programe, capitole şi subcapitole. În urma dezbaterilor,  membrii 

Comisiilor reunite îi felicită pe invitaţi atât pentru prezentările făcute, cât şi 
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pentru răspunsurile primite şi hotărăsc, cu majoritate de voturi pentru, să 

acorde un aviz comun favorabil adoptării acestor proiecte de lege, cu  

amendamentele aprobate şi respinse cuprinse în anexă. 

       La punctul 2 al ordinii de zi, după ce sunt ascultate punctele de vedere ale 

reprezentanţilor instituţiilor din domeniile de responsabilitate, are cuvântul 

reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice. În urma dezbaterii, membrii 

Comisiilor reunite hotărăsc să acorde un aviz favorabil proiectului de lege.  
 

       În zilele de 6 şi 7 decembrie  2011, membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională dezbat propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea 

violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (PL-x  184/2010). 

Dezbaterea debutează cu ascultarea punctelor de vedere ale iniţiatorului, 

domnul deputat Alin Silviu Trăşculescu, apoi au cuvântul reprezentanţii

Ministerului Administraţiei şi Internelor, susţinute de către domnul chestor 

principal de poliţie Lucian Florin Guran, împuternicit adjunct al şefului 

Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, şi de către domnul colonel 

Costel Gavrilă, inspector general al Jandarmeriei Române. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu majoritate de voturi pentru, să 

redacteze un raport preliminar de adoptare a acestei iniţiative legislative, cu 

amendamentele cuprinse în anexă.  
 

 

Preşedinte, 
 

          Costică  Canacheu 

 

 

 

Întocmit: Valentin Busuioc, consilier parlamentar  
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