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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 1 şi 3 octombrie 2012 

 

În ziua de 1 octombrie 2012, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională ale Parlamentului îşi desfăşoară lucrările în şedinţă 

comună în scopul prezentării de către ministrul apărării naţionale, domnul 

Corneliu Dobriţoiu, a unei informări cu privire la concluziile şedinţei 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din data de 27 septembrie 2012, în 

care au fost prezentate demersurile întreprinse de Ministerul Apărării 

Naţionale în vederea iniţierii programului Avion Multirol al Forţelor Aeriene 

şi în urma căreia membrii Consiliului au aprobat „Concepţia de realizare 

graduală a capabilităţii de apărare aeriană” în cadrul acestui program. 

Din partea Ministerului Apărării Naţionale participă domnii Corneliu 

Dobriţoiu, ministru, generalul-locotenent dr. Ştefan Dănilă, şeful Statului 

Major General, generalul-maior dr. ing. Adrian-Cătălin Moraru, locţiitorul 

şefului Departamentului pentru Armamente, Mihai Şova, secretar general, 

precum şi generalul de brigadă dr. Răduţ Marian Bîlbîie, şeful Direcţiei 

informare şi relaţii publice.  
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Şedinţa este condusă de către domnul senator Cristian David, 

preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

Senatului. 

În deschiderea şedinţei, domnul senator Cristian David le dă cuvântul 

reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale, care prezintă necesitatea 

iniţierii programului Avion Multirol al Forţelor Aeriene, în concordanţă cu 

interesele esenţiale de securitate ale ţării şi cu angajamentele asumate de 

România în cadrul organizaţiilor europene şi nord-atlantice. Sunt oferite, de 

asemenea, detalii cu privire la starea tehnico-operativă a actualelor aparate de 

zbor destinate serviciului de poliţie aeriană, etapizarea înzestrării cu aparatele 

ce se doreşte a fi achiziţionate, alte detalii operative. 

După prezentare, urmează întrebări ale unor parlamentari (deputaţii 

Eugen Bădălan, Claudiu Ţaga, Costică Canacheu, Adrian George Scutaru şi          

Marian-Florian Săniuţă, precum şi senatorii Cristian David şi Sorin 

Fodoreanu) legate de detaliile tehnice, operative şi financiare ale 

achiziţionării unor avioane multirol aflate în uz, motivele care au stat la baza 

întreruperii negocierilor din anul 2010 cu partea americană pentru 

achiziţionarea de avioane multirol F 16. De asemenea, mai sunt solicitate 

detalii referitoare la starea tehnică a avioanelor MIG-21 aflate în serviciul de 

luptă, precum şi posibilitatea prelungirii resursei de zbor a acestora şi a 

componentelor de luptă aferente, alte întrebări cu privire la etapizarea acestui 

program.  

La toate întrebările adresate, reprezentanţii Ministerului Apărării 

Naţionale oferă răspunsuri şi fac anumite observaţii şi comentarii. În urma 

acestor explicaţii despre starea Forţelor Aeriene, parlamentarii semnalează  

necesitatea ca şeful Statului Major General să prezinte în faţa Comisiilor 
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reunite, într-o şedinţă viitoare, şi problemele celorlalte categorii de forţe 

armate.  

În încheiere, preşedintele de şedinţă le mulţumeşte oficialilor 

Ministerului Apărării Naţionale pentru promptitudinea de a răspunde 

solicitărilor celor două Comisii de specialitate ale Parlamentului, precum şi 

pentru modul în care această informare a avut loc. 

Ordine a de zi fiind epuizată, domnul senator Cristian David declară 

închisă şedinţa. 
 

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

siguranţă naţională are o şedinţă separată, cu următoarele puncte pe ordinea 

de zi:  

 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a   

Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de   

urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii 

referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională (PL x 220/2010); 

 2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 295/2004 

privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată (Pl x 267/2012); 

 3. Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate  

din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor 

locale (Pl x 352/2012 ); 

 4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 

2010-Legea poliţiei locale (Plx 353/2012); 

 5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de   

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

(PL x 328/2012). 
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 La punctul 1 al ordinii de zi, după ascultarea punctului de vedere al 

Guvernului, prezentat de către domnii Dan Tătaru, secretar de stat pentru 

relaţia cu Parlamentul şi informare publică, din partea Ministerului Apărării 

Naţionale, şi Florentin Creangă, directorul Oficiului de Compensare pentru 

Achiziţii de Tehnică Specială, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi pentru, întocmirea unui raport de adoptare, comun cu Comisia pentru 

industrii şi servicii.  

 La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat George Scutaru, 

preşedintele de şedinţă, citeşte cererea de reexaminare a propunerii legislative 

şi, cu unanimitate de voturi pentru, membrii Comisiei hotărăsc să menţină 

raportul iniţial de respingere. 

 La punctul 3 al ordinii de zi, după ascultarea punctului de vedere al 

reprezentantului Guvernului, prezentat de către domnul Dan Tătaru, secretar 

de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică în Ministerul 

Apărării Naţionale, membrii Comisiei  hotărăsc, cu unanimitate de voturi 

pentru, adoptarea unui raport preliminar de respingere a propunerii legislative 

şi înaintarea acestuia Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic.  

 La punctul 4 al ordinii de zi, după ce este ascultat punctul de vedere 

al Guvernului, prezentat de domnul comisar şef Gino Teodor Boşman, din 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi pentru, adoptarea unui raport preliminar de respingere a 

propunerii legislative şi înaintarea acestuia Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  

 La punctul 5 al ordinii de zi, după ce este domnul comisar şef Gino 

Teodor Boşman, şef serviciu în DRPCIV a Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, prezintă punctul de vedere al Guvernului, membrii Comisiei 
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hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să acorde un aviz favorabil asupra 

acestui proiect de lege, care urmează să fie înaintat Comisiilor pentru 

industrii şi servicii şi juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiile sesizate în 

fond. 

 În ziua de 3 octombrie 2012, Comisiile pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională ale Parlamentului îşi desfăşoară lucrările într-o şedinţă 

comună în scopul analizării şi elaborării raportului comun asupra activităţii 

desfăşurate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul 2011. 

 Şedinţa este condusă de către domnul deputat Costică Canacheu, 

preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

Camerei Deputaţilor.  

 La începutul şedinţei, domnul deputat Costică Canacheu îl invită pe 

domnul general Ion Oprişor, secretarul Consiliului Suprem de Apărare a 

Ţării, să prezinte o informare succintă asupra activităţii desfăşurată în anul 

2011 de către CSAŢ. După prezentare, preşedintele de şedinţă dă cuvântul 

membrilor celor două Comisii pentru a adresa întrebări cu privire la raportul 

întocmit de către CSAŢ.  

 Domnul deputat Eugen Bădălan, secretarul Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor, arată că, pentru a 

se putea asigura securitatea naţională a României, trebuie schimbată rapid 

orientarea tuturor forţelor politice în legătură cu acest subiect. De asemenea, 

acesta mai arată că CSAŢ trebuie să aibă în vedere gândirea unei strategii 

obiective de minimum 15 ani, care să traverseze trei mandate prezidenţiale, 

pentru a fi un bun comun al tuturor forţelor politice. În continuarea, acesta 

arată că apărarea are nevoie de trei legi integratoare, şi anume Legea 

planificării apărării, care să traverseze două cicluri parlamentare, Legea de 

organizare a armatei şi Legea privind statutul personalului armatei. 
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 La rândul său, domnul deputat Niculae Mircovici arată că cele două 

Comisii trebuie să fie informate periodic de către CSAŢ, pentru ca 

Legislativul să aibă informaţiile necesare în elaborarea proiectelor de lege din 

domeniu.  

 Domnul deputatul Adrian George Scutaru, vicepreşedinte al Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, constată discrepanţa 

între realitatea sectorului de securitate şi tonul optimist al Raportul de 

activitatea al CSAŢ. Acesta precizează că în acest an bugetul apărării este de 

doar 0,8% din PIB, iar un buget al apărării care are peste 80% cheltuieli de 

personal nu corespunde nici pe departe intereselor de securitate ale României. 

Legat de avionul multirol, domnul deputat precizează că în 2010 CSAŢ-ul a 

adoptat Strategia de înzestrare a Forţelor aeriene cu avionul multirol, şi arată 

că nu a văzut în Raportul CSAŢ pe anul 2011 o preocupare a acestei instituţii 

în care să se vadă îngrijorarea fiindcă nu s-au găsit fondurile necesare pentru 

ca acest program să fie continuat. 

  Domnul senator Cristian David, preşedintele Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă a Senatului, propune ca la dezbaterea Raportul 

CSAŢ să mai participe şi alte două comisii de specialitate ale Parlamentului, 

şi anume Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI şi Comisia 

specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe. Mai departe, 

domnul senator face o serie de consideraţii legate de modul de funcţionare a 

Consiliului, arătând că trebuie să se asigure o complementarizare şi o 

convergenţă funcţională între deciziile CSAŢ şi aplicarea acestora de Guvern, 

cu sprijinul Parlamentului. În acest sens, domnul senator aminteşte Concepţia 

de reconfigurare a Sistemului de ordine publică prin descentralizarea 
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serviciului poliţienesc în slujba cetăţeanului, care a fost asumată de Executiv 

fără o dezbatere publică transparentă, ulterior neexistând resursele materiale 

şi financiare implementării sale, motiv pentru care CSAŢ a şi revocat-o 

printr-o hotărâre în luna iulie 2012.  

  În încheiere, domnul senator arată că în analiza evoluţiei legislaţiei 

din domeniu şi adaptarea ei la realităţile mediului de securitate, trebuie avut 

în vedere Pachetul legislativ privind securitatea naţională, care stagnează în 

Parlament de mai bine de trei ani de zile.  

 În încheiere, după ce domnul general Ion Oprişor oferă răspunsuri la 

toate întrebările parlamentarilor, domnul deputat Costică Canacheu îi 

mulţumeşte invitatului pentru prezentare şi propune membrilor Comisiilor 

adoptarea unui raport asupra activităţii CSAŢ pe anul 2011, care va fi 

înaintat, spre examinare şi aprobare Plenului Parlamentului, în conformitate 

cu prevederile art. 65 alin.(2) lit. g) din Constituţia României, republicată. 

 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Costică Canacheu declară 

închisă şedinţa. 

 

 

 
Preşedinte,  

 
Costică  CANACHEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier parlamentar Valentin Busuioc  
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