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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  24, 25 şi 26 mai 2011 
 
 

 
În ziua 24 mai 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 propunerii legislative pentru modificarea        

art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru 

reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările 

ulterioare (Pl x 275/2011); 

2.  Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri (PL x 266/2011); 

3.  Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului 

ilicit de droguri (Pl x 321/2011). 
 

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

majoritate de voturi pentru, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea acestei propuneri legislative. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui raport de respingere a 

propunerii legislative. 

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

unanimitate de voturi pentru, formularea unui raport de respingere a 

propunerii legislative. 
 

 

La data de 25 mai 2011, membri ai Comisiei au efectuat o vizită de 

informare-documentare la Divizia 2 Infanterie “Getica” şi la Brigada de 

Informaţii Militare. 

Întâlnirea a debutat cu prezentarea făcută de comandantul Diviziei 2 

Infanterie “Getica”, generalul de brigadă Nicolae-Ionel Ciucă.  

Principalele teme abordate pe parcursul prezentării au fost legate de 

rolul şi locul Diviziei 2 Infanterie, obiectivul fundamental pe anul în curs, 

structura şi zona de responsabilitate, alocaţiile bugetare, evaluarea stării de 

spirit a personalului, a participării în teatrele de operaţii, precum şi cele 

legate de resursele umane şi materiale.  

Comandantul Diviziei a evidenţiat faptul că la capitolul înzestrare, 

datorită constrângerilor bugetare, au fost amânate o serie de programe de 

achiziţii şi s-a decis substituirea unor echipamente, ceea ce a determinat 

operaţionalizarea cu limitări a structurilor combatante. De asemenea, tot din 

cauza problemelor financiare, a fost amânată îndeplinirea unor obiective ale 

forţei pentru perioada 2013-2018. Cu toate acestea, Divizia continuă rotaţia 

trupelor în teatrul de operaţii din Afganistan, concomitent cu pregătirea 

pentru misiune, efectuată atât pe teritoriul naţional cât şi în bazele de 

instruire din Germania.  

Totodată, în ceea ce priveşte protecţia personalului, aceasta reprezintă 

o preocupare continuă a conducerii Diviziei, a precizat generalul Ciucă, 

arătând că la nivelul fiecărei unităţi s-au constituit grupurile de sprijin 
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familial care, în strânsă cooperare cu Asociaţia Soţiilor Cadrelor Militare, 

organizează o serie de activităţi de susţinere a familiilor celor plecaţi în 

teatre, precum şi a celor răniţi sau decedaţi pe câmpul de luptă. 

 La finalul prezentării, membrii Comisiei au adresat o serie de întrebări 

reprezentanţilor Diviziei, referitoare la impactul insuficienţei fondurilor 

bugetare asupra activităţii specifice, eficienţa noului sistem de hrănire a 

personalului, costurile de mentenanţă, precum şi la asigurarea drepturilor de 

echipare. 

Concluzia generală a fost că Divizia 2 Infanterie este în măsură să-şi 

îndeplinească obiectivele prioritate pe anul 2011, în limitele alocaţiilor 

bugetare alocate. 

 După prezentare, membrii Comisiei au asistat la o prezentare a tehnicii 

de luptă şi a echipamentelor de transmisiuni.   

 În încheiere, preşedintele Comisiei, deputatul Costică Canacheu, a 

apreciat întreaga activitate a Diviziei 2 Infanterie, cât şi calitatea 

prezentărilor, evaluându-le ca fiind foarte bune.  

 După încheierea activităţii de informare-documentare a Diviziei 2 

Infanterie a urmat prezentarea Brigăzii de Informaţii Militare, făcută de 

comandantul acesteia, generalul de brigadă Lucian Foca. Acesta a menţionat 

faptul de la înfiinţare (2010) şi până în prezent a crescut ponderea 

formaţiunilor luptătoare, care au fost concentrate pe îndeplinirea celor trei 

tipuri de misiuni: HUMINT, SIGINT şi IMINT.  

 Structurile de informaţii militare au fost folosite în teatrele de operaţii 

încă din 2002, participând la 803 misiuni în Irak între anii 2003-2009.  

 Concluzionând, domnul general de brigadă Lucian Foca a afirmat că 

brigada pe care o conduce îşi poate îndeplini misiunile în limitele bugetului 

alocat.  

 La întrebările domnilor deputaţi, acesta a afirmat că situaţia din teatrele 

de operaţii, şi în special cea din Afganistan, înregistrează în continuare un 
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grad crescut de risc, ceea ce determină nevoia unei protecţii suplimentare 

pentru forţele participante.  

 După prezentare, membrii Comisiei au asistat la un exerciţiu 

demonstrativ al militarilor din Brigada de Informaţii Militare.  

 În încheiere, preşedintele Comisiei a apreciat calitatea prezentării şi a 

exerciţiului demonstrativ, evaluându-le ca fiind foarte bune.  
  

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (24), au fost prezenţi 22 

(domnii deputaţi Costică Canacheu, Eugen Bejinariu, Marian-Florian 

Săniuţă, Adrian George Scutaru, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian 

Bădulescu, Mihăiţă Calimente, Georgică Dumitru, Doru-Claudian 

Frunzulică, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie Morega, 

Constantin Niţă, Pálfi Mózes Zoltán, Ştefan Daniel Pirpiliu, Neculai 

Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe, Angel Tîlvăr şi Claudiu Ţaga) şi au 

absentat doi, domnii deputaţi Gabriel Oprea (independent) şi Petru Gabriel 

Vlase (PSD). 

 

 

Preşedinte, 
 

          Costică  Canacheu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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