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PROCES-VERBAL 
 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 16, 17 şi 19 iunie 2015 
 
 
 

  În data de 16 iunie 2015, membrii Comisiei pentru aparare, ordine 

publică şi siguranţă naţională efectuează studiu individual asupra 

documentelor legislative ce urmează a fi dezbătute în data de 17 iunie. 

  În data de 17 mai 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională îşi desfăşoară lucrările având două puncte pe ordinea 

de zi, şi anume: 

1. – Strategia Naţională de Apărare a Ţării; 

2. - Scrisoarea Preşedintelui României prin care se solicită acordul 

înfiinţării pe teritoriul României a unor baze militare. 

Având în vedere subiectele aflate în discuţie, conform prevederilor 

legale, dezbaterile au loc în prezenţa membrilor Comisiilor de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.  
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Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a Camerei Deputaţilor, domnul deputat Ion Mocioalcă, dă 

cuvântul reprezentantului Administraţiei prezidenţiale, domnul general (r) 

Ion Oprişor, Consilier de stat pe probleme de securitate naţională, pentru a 

prezenta documentul menţionat.  

    Invitatul prezintă noul concept, liniile dominante precum şi 

obiectivele „Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării”. Al ături de domnul 

consilier de stat Ion Oprişor, intervin cu precizări importante domnul 

consilier de stat Sebastian Huluban şi domnul Constantin Ionescu, şeful 

Oficiului de informaţii integrate. 

 Membrii Comisiilor intervin cu întrebări şi aprecieri pe marginea 

documentului prezentat. 

În urma examinării, membrii Comisiilor pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională constată faptul că documentul supus 

examinării constituie un document strategic ce trasează jaloanele 

importante şi direcţiile de acţiune în domeniul apărării naţionale a 

României şi hotărăsc, în unanimitate, să propună Plenului Parlamentului 

adoptarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării. 

În continuare, domnul Consilier de Stat Ion Oprişor prezintă 

scrisoarea Preşedintelui României prin care solicită acordul Parlamentului 

pentru înfiinţarea pe teritoriul României a unor baze militare ale NATO. 

Membrii celor două comisii reunite îşi exprimă, în unanimitate, 

acordul pentru a înainta Plenului Parlamentului un raport de aprobare a 

solicitării Preşedintelui României. 
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Constatând că ordinea de zi a fost epuizată, domnul preşedinte Ion 

Mocioalcă declară închisă şedinţa Comisiilor pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională. 

În ziua de 18 iunie, membrii Comisiei desfăşoară studiu individual 

asupra proiectelor legislative aflate în lucru la Comisie. 
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