PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională

PROCES–VERBAL
al lucrărilor Comisiei din 8, 9 şi 10 martie 2011
În data de 8 martie 2011, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică
Canacheu.
Sunt prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea unor
acte normative din domeniul naval (PL x 69/2011);
2. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative privind participarea
forţelor armate la operaţii în afara teritoriului statului român
(Pl x 59/2011);
3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al
muniţiilor (PL x 728/2010).
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate
de voturi, formularea unui aviz favorabil asupra propunerii legislative.
La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Apărării
Naţionale, domnul secretar de stat Mihail Vasile-Ozunu prezintă pe scurt
principalele

modificări

aduse

de

această

propunere

legislativă

cadrului

normativ iniţial care reglementa condiţiile participării cu trupe la misiuni în
afara teritoriului statului român. De asemenea, domnia sa prezintă punctul de
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vedere al Guvernului care susţine adoptarea acestei iniţiative legislative cu o
serie de amendamente formulate de Ministerul Apărării Naţionale.
La

partea

de

dezbateri

generale,

membrii

Comisiei

constată

că

propunerea legislativă preia în proporţiei de 85% prevederile Legii nr. 42/2004
privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului
român. Totodată capitolul Aspecte financiare conţine o serie de derogări de la
Legea finanţelor publice şi cea a achiziţiilor publice, care necesită o analiză
atentă, în vederea asigurării unui control cât mai riguros al cheltuirii fondurilor
publice. Mai mult, se poate constata o creşte a rolului decizional al
Parlamentului în ceea ce priveşte trimiterea de trupe în teatrele la operaţii –
altele decât cele prevăzute prin tratate sau la solicitarea unui stat - precum şi
în situaţia retragerii trupelor din teatre.
După dezbaterea generală, domnii deputaţi trec la dezbaterea pe fond,
pe articole, analizând prevederile articolului 2 din propunerea legislativă, crea
se referă la tipurile de operaţii la care pot participa forţele armate. În ceea ce
priveşte operaţiile de răspuns la crize, domnul deputat Doru Frunzulică este de
părere că formularea corectă ar fi „operaţii de management al crizelor”, în
acord cu practica şi reglementările internaţionale. La rândul său, domnul
deputat Eugen Bădălan supune atenţiei membrilor Comisiei termenul de
„operaţii de pace” care ar fi mai riguros exprimate în „operaţii de menţinere şi
restabilire a păcii”, în acord cu prevederile art. 118 şi 119 din Constituţia
României, republicată. Totodată acesta pune în discuţie textul articolului 2 alin.
(1), litera a), respectiv operaţiile de apărare colectivă şi de asigurare a
securităţii statelor aliate, care ar restrânge gama de misiuni ale Armatei
României faţă de cele enumerate în Constituţie.
Întrucât în urma acestor discuţii nu s-a ajuns la un consens, membrii
Comisiei au hotărât să amâne dezbaterea pe fond pentru săptămâna viitoare,
ocazie cu care reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale vor veni cu
lămuriri suplimentare.
La punctul 3

al ordinii de zi, membrii Comisiei continuă dezbaterea

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. Reprezentanţii Ministerului
Administraţiei

şi

Internelor

îşi

prezintă

punctul

de

vedere

asupra

amendamentelor formulate de domnii deputaţi dar şi de către doamna deputat
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Claudia Boghicevici sau de către domnii deputaţi Iulian Iancu şi Iustin-Marinel
Cionca-Arghir. La finalul dezbaterilor generale, cu unanimitate de voturi,
membrii Comisiei hotărăsc amânarea cu o săptămână a votului final asupra
proiectului de lege.
În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de zi a fost
epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.
Pe data de 9 martie 2011, între orele 11.00-13.30, Comisia efectuează o
vizită de documentare-informare la Statul Major General. La activitate
participă, din partea Comisiei, domnii deputaţi Costică Canacheu, George
Scutaru, Ana Gheorghe, Ştefan Pirpiliu, Niculae Mircovici, Adrian Bădulescu,
Eugen Bădălan, Mihăiţă Calimente, Doru-Claudian Frunzulică şi Angel Tîlvăr.
Din partea Ministerului Apărării Naţionale sunt prezenţi la întâlnire:
ministrul apărării naţionale, domnul Gabriel Oprea, secretarul de stat pentru
relaţia

cu

Parlamentul,

informare

publică

şi

creşterea

calităţii

vieţii

personalului, domnul Mihail Vasile-Ozunu, şeful Statului Major General, domnul
general-maior dr. Ştefan Dănilă, directorul general al Direcţiei Generale de
Informaţii a Apărării, domnul general-locotenent ing. dr. Gheorghe Savu,
locţiitorii şefului SMG, directorul SMG, şefii celor 8 direcţii ale SMG, şeful
Direcţiei financiar-contabile, alţi oficiali.
Întâlnirea debutează cu prezentarea făcută de şeful SMG, referitoare la
locul şi rolul Statului Major General. Principalele teme abordate pe parcursul
prezentării au fost legate de:
-

Obiectivul fundamental şi obiective prioritare ale SMG;

-

Contribuţia României la NATO şi UE;

-

Planul

cu

principalele

activităţi

ale

SMG

şi

ale

unităţilor

subordonate;
-

Situaţia alocării resurselor financiare şi umane;

-

Evaluarea stării de spirit a personalului;

-

Scutul antirachetă – etapele negocierii.

Şeful SMG a afirmat că situaţia economico-financiară a ultimilor 2 ani a
generat

necesitatea

reformulării

obiectivelor

SMG.

Astfel,

obiectivul

fundamental pentru anul 2011 îl reprezintă menţinerea unei capacităţi militare
credibile, în măsură să asigure securitatea şi integritatea teritorială a României
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şi îndeplinirea angajamentelor asumate pe plan internaţional, în concordanţă
cu resursele la dispoziţie. De asemenea, generalul-maior. Ştefan Dănilă
prezentă contribuţia actuală a Armatei României în diferite teatre de operaţii,
sub egida NATO, UE, ONU, OSCE. Acesta menţionează faptul că aportul
României la NRF, cu forţe dislocabile în stand by, va atinge maximul de 975
militari în anul 2014, pentru aceasta fiind necesar finalizarea procesului de
pregătire, echipare şi operaţionalizare, precum şi asigurarea resurselor
necesare.

Totodată, România va participa la Grupurile tactice de luptă ale

Uniunii Europene (EUBG) în a 2-a parte a anului 2011, cu 66 de militari, la BG
HELBROC, condus de Grecia. Domnul general precizează că Afganistanul
rămâne principalul teatru de operaţii pentru Armata Română în 2011, unde
avem dislocaţi un număr de 1899 militari, iar începând cu 15 martie a.c.,
România va prelua comanda aeroportului din Zabul. Acesta afirmă că România
participă la faza a IV-a ISAF, care înseamnă, potrivit deciziei politice luate la
Summit-ul de la Lisabona, predarea treptată, până în 2014, a autorităţii către
trupele de securitate afgane. Totalul militarilor în teatre în 2011 va fi de
aproximativ 2.200.
În continuare, domnul general de flotilă aeriană Florian Râpan, locţiitorul
şefului Direcţiei instrucţie şi doctrină, prezentă planul de activităţi al SMG şi a
structurilor subordonate pentru anul în curs, precum şi ponderea fiecărei
activităţi.
Şeful Direcţiei structuri şi planificarea înzestrării, domnul gl.-mr. Virgil
Bălăceanu, prezintă situaţia alocării resurselor pentru cele 8 programe majore,
aşa cum au fost stabilite prin Directivele de planificare a apărării. Astfel,
pentru anul 2011, Statului Major General i-a fost alocat un procent de 83%
din bugetul M.Ap.N., respectiv, 3,9 mld lei.
La rândul său, Şeful Direcţiei personal şi mobilizare, domnul gl.-mr.
Gabriel Victor Gabor, prezentă situaţia încadrării cu personal a SMG, atât pe
categorii de personal, cât şi pe categorii de forţe.
Domnul general de brigadă Liviu Şerban, şeful Direcţiei planificare
strategică, a prezentat etapele negocierii privind instalarea pe teritoriul
României a unor elemente de interceptare ale scutului antirachetă.
La finalul prezentărilor, membrii Comisiei adresează o serie de întrebări
oficialilor M.Ap.N., referitoare la problemele legate de insuficienţa resurselor
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financiare alocate Armatei Române, la Programul avion multirol, care prevede
pentru prima etapă posibilitatea revitalizării avioanelor MIG-21, urmând ca
ulterior să fie achiziţionate alte avioane multirol, relocarea unor unităţi
militare, starea dotărilor cu armament şi tehnică de luptă în teatrele de
operaţii, apărarea cibernetică, misiunea din Afganistan, podul aerian din Libia,
care “a fost un succes al Armatei Române şi a Ministerului de Externe”, modul
de valorificare a terenurilor armatei prin construirea unor locuinţe sociale
destinate militarilor, alte elemente de interes militar naţional.
Pe data de 10 martie 2011, membrii Comisiei îl audiază pe Inspectorul
General al Jandarmeriei Române, domnul colonel Costel Gavrilă, împuternicit
să asigure conducerea acestei structuri, însoţit de un locţiitor şi de către
domnul chestor Ioan Nicolae Căbulea, adjunct al şefului Departamentului
pentru ordine publică.
În deschidere, domnul colonel Costel Gavrilă face o scurtă prezentare a
organizării Jandarmeriei Române şi menţionează care sunt atribuţiile acesteia
referitoare la:
-

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private;

-

prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale
legilor în vigoare;

-

combaterea actelor de terorism;

-

protecţia instituţiilor fundamentale ale statului;

-

executarea unor misiuni internaţionale.

De asemenea, acesta prezintă nivelul alocării resurselor bugetare şi
tehnico-materiale ale IGJR pe anul în curs, starea de disciplină şi morală a
jandarmilor, alte probleme cu care se confruntă Jandarmeria Română.
Totodată, inspectorul general expune şi posibilitatea restructurării unor posturi
din statele de organizare, punând accentul pe oportunitatea îmbunătăţirii
continue a managementului instituţiei şi pe necesitatea adaptării organizării
IGJR funcţie de evoluţia mediului în care evoluează.
După încheierea prezentării, membrii Comisiei adresează o serie de
întrebări reprezentantului Jandarmeriei Române referitoare la îndeplinirea
misiunilor specifice, în special cele de însoţire transport valori şi asigurarea
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ordinii pe parcursul manifestărilor sportive, activitatea centrelor de pregătire
profesională, încadrarea cu personal şi numărul funcţiilor de general sau
echivalente din IGJR, precum şi datoriile faţă de furnizorii de bunuri şi servicii,
neachitate în 2010.
La finalul întâlnirii, domnii parlamentari îşi exprimă încrederea că prin
unirea eforturilor legislativului cu cele ale IGJR se va ajunge la crearea cadrului
legislativ optim pentru ca principala misiune a jandarmilor - apărarea ordinii şi
liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi a
proprietăţii publice şi private - să fie îndeplinită în cele mai bune condiţii.

Preşedinte,
Costică Canacheu

Întocmit: Consilier parlamentar Daria Cotoc
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