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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  10, 11 şi 12 mai 2011 
 
 

 
La data de 10 mai 2011, membrii Comisiilor pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au 

efectuat o vizită de documentare-informare la Serviciul de Protecţie şi Pază.  

Întâlnirea a debutat cu prezentarea instituţiei, a obiectivelor şi 

misiunilor acesteia. Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, generalul-

locotenent Lucian-Silvan Pahonţu, a abordat, pe parcursul prezentării, teme 

legate de:  

1. Cadrul juridic şi structura SPP; 

2. Misiunile interne şi cele ONU ale SPP; 

3. Situaţia alocării resurselor financiare şi materiale; 

4. Evaluarea stării de spirit a personalului. 
 

La finalul prezentării, membrii Comisiei au făcut aprecieri legate de 

activitatea SPP şi au adresat recomandări pentru îmbunătăţirea acesteia. În 

continuare, membrii Comisiilor au participat la prezentarea unui exerciţiu 

demonstrativ al militarilor SPP. 
 

La data de 11 mai 2011, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională s-au deplasat în localitatea Iaşi unde au avut o 

întâlnire de lucru cu şefii serviciilor judeţene anticorupţie, precum şi cu şefii 
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serviciilor judeţene de informaţii şi protecţie internă ale Ministerului 

Administraţiei şi Internelor din zona Moldovei. 

Din partea conducerii Direcţiei Generale Anticorupţie a participat 

comisarul şef de poliţie Genu Radu, director general adjunct, iar din partea  

conducerii Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă a participat 

comisarul şef de poliţie Mihai Sava, director general adjunct. 

Întâlnirea a început cu prezentarea de către şefii structurilor menţionate 

a principalelor probleme cu care se confruntă, legate de alocarea resurselor 

financiare pe anul în curs, continuând cu evidenţierea înzestrării cu tehnică 

operativă şi mijloace de transport, situaţia cadrului legislativ, încheindu-se 

cu referiri la starea morală a personalului din subordine. 

La finalul prezentării, membrii Comisiei au făcut aprecieri legate de 

calitatea activităţilor specifice desfăşurate de către cele două structuri, 

aceasta fiind evaluată ca fiind bună. De asemenea, domnii deputaţi au 

formulat sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii şi au dat asigurări în ceea ce 

priveşte susţinerea parlamentară pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ 

legat de lupta anticorupţie. 
 

 

La data de 12 mai 2011, membrii Comisiei au efectuat o vizită de 

control şi informare la Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”, al cărei 

comandament se află în localitatea Iaşi. 

Comandantul Bg. 15 Mc., colonelul Vasile Roman, a prezentat Palatul 

Oştirii (clădire aflată în patrimoniul cultural şi în care îşi desfăşoară 

activitatea comandamentul brigăzii), a făcut o scurtă prezentare a istoricului 

marii unităţi, apoi a organizat un briefing de informare legat de următoarele 

teme: 

- obiectivele prioritare ale Bg. 15 Mc. pe anul în curs; 

- principalele activităţi planificate în anul 2011; 

- starea alocării resurselor financiare şi umane; 
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- starea morală a personalului; 

- dotarea cu tehnică şi armament; 

- participarea militarilor la misiuni internaţionale. 

În continuare, a urmat deplasarea la Batalionul 151 Infanterie “Lupii 

Negri”, aflat în subordinea Bg. 15 Mc. 

 Vizita de informare a inclus prezentarea tradiţiilor de luptă ale unităţii, 

a parcului cu tehnică de luptă, a altor obiective, precum şi participarea la 

prezentarea unui exerciţiu tactic de evaluare (F.T.X.) a unei companii de 

infanterie. 

 În informarea făcută, colonelul Vasile Roman a evidenţiat realizările 

marii unităţi pe care o comandă, atât pentru îndeplinirea misiunilor din ţară, 

cât şi din teatrele de operaţii, prezentând punctual acele situaţii în care, în 

pofida reducerii resurselor bugetare, însă prin creativitate şi resurse proprii, 

militarii Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” au reuşit să-şi îndeplinească în 

condiţii bune atribuţiile legate de instrucţia specifică.  

 În încheiere, preşedintele Comisiei, domnul deputat Costică Canacheu, 

a apreciat calitatea prezentării şi a exerciţiului tactic, evaluându-le ca fiind 

foarte bune.  

Şi ceilalţi deputaţi prezenţi au făcut aprecieri pozitive legate de 

activităţile desfăşurate pe parcursul vizitei şi au pus întrebări referitoare la 

încadrarea cu personal, dotarea cu armament şi tehnică de luptă. De 

asemenea, aceştia au mai cerut şi informaţii legate de modul de securizare a 

reţelelor informatice, precum şi cu privire la starea morală a militarilor. 
 

La lucrările şedinţelor din zilele de 11 şi 12 mai 2011, domnul deputat 

Gabriel Oprea (independent) a fost înlocuit de către doamna deputat 

Luminiţa Iordache (independent).  
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (24), au fost prezenţi 18 
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(domnii deputaţi Costică Canacheu, Eugen Bejinariu, Marian-Florian 

Săniuţă, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Georgică 

Dumitru, Doru-Claudian Frunzulică, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Dan 

Ilie Morega, Constantin Niţă, Pálfi Mózes Zoltán, Ştefan Daniel Pirpiliu, 

Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Angel Tîlvăr, Claudiu Ţaga) şi au 

absentat şase, domnii deputaţi Adrian George Scutaru (PNL), Mihăiţă 

Calimente (PNL), Ion Mocioalcă (PSD), Gabriel Oprea (independent), Radu 

Stroe (PNL) şi Petru Gabriel Vlase (PSD). 

 

 

Preşedinte, 
 

          Costică  Canacheu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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