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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  29, 30 şi 31 martie 2011 
 
 
 

În ziua 29 martie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor      

(PL x 728/2010); 

2. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera 

circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 

Europene şi Spaţiul Economic European (PL x 107/2011); 

3. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative privind participarea 

forţelor armate la operaţii în afara teritoriului statului român (Pl x 59/2011). 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să întocmească un raport favorabil, cu amendamente,  

asupra proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, formularea unui raport favorabil asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, formularea unui raport favorabil, cu amendamente 

admise şi respinse. 
 

La data de 30 martie 2011, între orele 10.00-12.00, la sediul Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor a 

avut loc o întâlnire cu reprezentanţii Statului Major al Forţelor Navale. La 

întâlnire au participat şeful SMFN, viceamiralul Aurel Popa, locţiitorul 

acestuia, contraamiralul de flotilă Cristea Cucoşel, şeful Resurselor, cam. fl. 

Dan Popescu, alţi oficiali, precum şi reprezentanţi ai Departamentului pentru 

armamente al Ministerului Apărării Naţionale. A mai fost prezent şi 

secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea 

calităţii vieţii personalului, domnul Mihail Vasile-Ozunu. 

Temele abordate pe parcursul activităţii au fost legate de obiectivele 

prioritare ale forţelor navale pe anul 2011, principalele activităţi programate 

în acest an, alocarea resurselor financiare şi umane, starea de spirit a 

personalului propriu, derularea programelor de înzestrare, participarea la 

misiuni internaţionale. Totodată, reprezentanţii SMFN au răspuns la o serie 

de întrebări adresate de către membrii Comisiei referitoare la regenerarea 

resursei tehnice a navelor de luptă din dotarea forţelor navale, etapele de 

modernizare a fregatelor, misiunea din Libia, programul de revigorarea a 

submarinului.   
 

La data de 31 martie 2011, membrii Comisiei urmau să efectueze o 

vizită de informare la Centrul de Cooperare Poliţienească şi la Centrul SECI. 

Din cauza neconcordanţelor între agendele celor doua structuri, vizita a fost 

reprogramată pentru săptămâna viitoare. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (24), au fost prezenţi 21 

(domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian Săniuţă, Adrian George 

Scutaru, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Eugen 

Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică Dumitru, Doru-Claudian Frunzulică, 

Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Ion Mocioalcă, Constantin Niţă, Pálfi Mózes 

Zoltán, Ştefan Daniel Pirpiliu, Valentin Rusu, Radu Stroe, Angel Tîlvăr 

Claudiu Ţaga şi Gabriel Vlase) şi au absentat trei, domnii deputaţi Neculai 

Rebenciuc (PD-L), Gabriel Oprea (independent) şi Dan Ilie Morega (fără 

apartenenţă la un grup parlamentar). 

                                          

 

 

 

Preşedinte, 

 

   Costică  Canacheu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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