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Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 11.09.2015                                
publică   şi   siguranţă  naţională                        Nr. 4c-12/  250                                                               
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din  18 august 2015 

 

În ziua de 8 septembrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi:  

1. Dezbaterea pe tema migraţiei;  

2. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind 

protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 

martie 2015 (PLx 539/2015); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind transferarea 

persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014 

(PLx 533/2015); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2015 (PLx 564/2015); 
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5. Aprobarea solicitării privind iniţierea procedurii de achiziţie publică 

pentru atribuirea contractului „Fregata multifuncţională – 

modernizare etapa a II-a”, în cadrul programului multianual de 

achiziţii publice a MApN.  

La punctul 1 al ordinii de zi, la iniţiativa Comisiei pentru politică 

externă a Camerei Deputaţilor, a avut loc o şedinţă comună privind 

migraţia, a Comisiilor pentru afaceri europene, politică externă, apărare şi 

ordine publică din Camera Deputaţilor şi Senat şi a Comisiei speciale 

comune pentru aderarea României la spaţiul Schengen.  

La dezbateri au participat domnii secretari de stat George Ciamba din 

partea MAE şi Bogdan Tohaneanu din partea MAI. Reprezentanţii 

Guvernului au prezentat poziţia României faţă de criza emigranţilor din 

UE.  

La punctul 2 al ordinii de zi, doamna secretar de stat Otilia Sava a 

prezentat Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea 

privind protecţia informaţiilor clasificate militare. În urma precizărilor 

făcute de către domnia sa, membrii comisiei au hotărât întocmirea unui 

raport de adoptare.  

La punctul 3 al ordinii de zi, domnii deputaţi, în unanimitate, au 

adoptat un aviz favorabil asupra proiectului de Lege supus dezbaterii.  

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiilor pentru apărare ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, reuniţi în şedinţă comună, au analizat 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2015. La dezbatere a participat domnul Mircea 
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Duşa, ministrul apărării naţionale, iar din partea Ministerului Afacerilor 

Interne, doamna Irina Alexe, secretar general adjunct al ministerului.  

Reprezentanţii Guvernului au susţinut suplimentarea fondurilor 

alocate pe anul 2015 celor două instituţii. Membrii Comisiilor au luat act de 

faptul că, în ceea ce priveşte instituţiile din aria de competenţă legislativă a 

Comisiilor pentru apărare, Ordonanţa prevede două rectificări pozitive 

pentru MAI şi MApN, respectiv  590, 7 milioane lei pentru interne şi 147 

milioane lei pentru apărare.  

În urma acestor precizări, domnii parlamentari au votat, cu 

unanimitate de voturi pentru, acordarea unui aviz favorabil.  

La punctul 5 al ordinii de zi, cele două comisii au fost sesizate cu 

solicitarea de a aproba iniţierea de către Departamentul pentru Armamente 

al MApN, după aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice al 

Ministerului Apărării Naţionale privind înzestrarea cu armament, tehnică 

de luptă şi materiale cu destinaţie militară, pe anul 2015 actualizat, a 

procedurii de licitaţie restrânsă pentru atribuirea contractului „Fregată 

multifuncţională – modernizare etapa a II-a”. La ședința comună a celor 

două Comisii pentru apărare a participat ministrul apărării și șeful 

Departamentului pentru Armamente al MApN. Domnul ministru Dușa a 

prezentat necesitatea inițierii acestei proceduri de achiziție publică din 

prisma noilor misiuni ale Armatei Române. Totodată, domnul ministru a 

precizat faptul că, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de 

achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări 
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şi completări prin Legea nr. 195/2012, autoritatea contractantă are obligaţia 

de a solicita aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru iniţierea procedurii 

de atribuire, în cazul în care valoarea estimată a contractului, fără TVA, 

este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000.000 euro.  

În considerarea acestor aspecte, domnii deputați și senatori au făcut o 

serie de comentarii și sugestii, după care au hotărât, în unanimitate, 

aprobarea demarării procedurilor de licitație asupra acestui contract de 

modernizare de tehnică militară.  

În ziua de 10 septembrie 2015, membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor au desfășurat 

studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate în portofoliul 

Comisiei.  

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (26), au fost prezenţi 

23 (domnul preşedinte Mocioalcă Ion, domnii vicepreşedinţi Canacheu 

Costică, Răducanu Ion şi Surugiu Iulian-Radu, domnii secretari Benga Ioan  

şi Bordeianu Dan, precum şi domnii deputaţi Bejinariu Eugen, Calimente 

Mihăiţă, Căprar Dorel-Gheorghe, Cozmanicuc Corneliu-Mugurel, Emacu 

Gheorghe, Marian Ion Cristinel, Moisii Constantin, Moldovan Ioan, Murgu 

Neagu, Niţă Constantin, Raeţchi Ovidiu Alexandru, Roman Cristian-

Constantin, Sămărtinean Cornel-Mircea, Secară Florin Mihail, Seres Dènes, 

Vlase Petru Gabriel şi Weber Mihai) şi au absentat 3: domnii deputaţi 

Mircovici Niculae, din partea Grupului parlamentar al Minorităților 
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Naționale, Rusu Valentin din partea Grupului parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal şi domnul Duşa Mircea din partea Grupului parlamentar al 

Partidului Social Democrat. 

 

 
 
 
 
 

Preşedinte 
 

Ion Mocioalcă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


