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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru apărare, ordine              Nr. 32/200 din 6 iunie 2011   
publică  şi  siguranţă  naţională                                                                    
 

 

P R O C E S – V E R B A L 

lucrărilor Comisiei din  30 mai, 1 şi 2 iunie 2011 
 
 
 

În ziua 30 mai 2011, plenul Camerei Deputaţilor hotărăşte 

retrimiterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului la Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, în vederea reexaminării. Totodată, este 

supusă plenului Camerei solicitarea ca membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională să lucreze în paralel cu lucrările 

plenului. Astfel, începând cu ora 17.00, Comisia începe şedinţa pentru 

reexaminarea PL-x nr. 434/2009.  

Lucrările sunt conduse de domnul deputat Costică Canacheu, 

preşedintele Comisiei.  

Sunt prezenţi 22 deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

 După ascultarea punctului de vedere al Ministerului Administraţiei 

şi Internelor, exprimat de către domnul Alexandru Dumitrana, secretar 

general, membrii Comisiei hotărăsc, cu majoritate de voturi pentru, 

adoptarea unui nou raport înlocuitor, cu amendamente, care să fie supus 

aprobării Plenului Camerei Deputaţilor.  

Ordinea de zi fiind epuizată, preşedintele Comisiei declară şedinţa 

închisă. 
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La data de 1 iunie 2011, membri ai Comisiei efectuează o vizită de 

informare-documentare la Divizia 1 Infanterie “Dacica”. 

Din partea conducerii Diviziei participă comandantul, generalul-

maior Nicolaie-Vladimir Dohotariu, locţiitorul, generalul de brigadă Iulian 

Bacşiş şi şeful de stat major, colonelul Gheorghe Vişan. 

Întâlnirea debutează cu prezentarea făcută de generalul maior 

Dohotariu, care scoate în evidenţă locul şi rolul Diviziei 1 Infanterie în 

structura de forţe a Armatei, prezintă un scurt istoric al diviziei - care a 

inclus şi transformarea corpului de armată în comandament de divizie-, 

matricea instruirii comandamentului Diviziei 1 Infanterie şi a marilor 

unităţi şi subunităţi subordonate, starea de spirit a personalului din 

subordine, participarea în teatrele de operaţii, încheind cu gradul de 

îndeplinire a misiunilor internaţionale. 

 Atât în timpul prezentării, cât şi la finalul acesteia, membrii Comisiei 

adresează întrebări reprezentanţilor Diviziei, referitoare la impactul 

insuficienţei fondurilor bugetare asupra activităţii specifice, eficienţa 

noului sistem de hrănire a personalului, costurile de mentenanţă, modul de 

îndeplinire a misiunilor din teatrele de operaţii, precum şi la asigurarea 

drepturilor de echipare. 

Concluzia generală este că Divizia 1 Infanterie este în măsură să-şi 

îndeplinească obiectivele prioritate pe anul 2011, în limitele alocaţiilor 

bugetare alocate. 

 În încheiere, preşedintele Comisiei, deputatul Costică Canacheu, 

apreciază întreaga activitate a Diviziei 1 Infanterie, arătând că acesta este 

foarte bună.  

La data de 2 iunie 2011, membri ai Comisiei efectuează o vizită de 

informare-documentare la sediul Direcţiei Generale Anticorupţie unde se 
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întâlneşte cu reprezentanţi ai structurilor teritoriale ale Direcţiei Generale 

Anticorupţie (DGA) şi ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie 

Internă (DGIA) din judeţele din sudul ţării şi din municipiul Bucureşti. 

Din partea conducerii celor două structuri participă comisarul şef de 

poliţie Genu Radu, director general adjunct al DGA, precum şi comisarul-

şef de poliţie Mihai Sava, director general adjunct al DGIPI. 

Principalele teme abordate sunt legate de îndeplinirea atribuţiilor 

specifice pe linia prevenirii şi a combaterii corupţiei, respectiv culegerea, 

protecţia şi valorificarea informaţiilor, capacitatea de răspuns la riscuri şi 

vulnerabilităţi, cooperarea interinstituţională, precum şi analiza resurselor.  

 La finalul intervenţiilor reprezentanţilor MAI, membrii Comisiei fac 

aprecieri asupra activităţii celor două structuri şi a rolului lor foarte 

important în prevenirea şi combaterea corupţiei, asigurându-i de întreaga 

disponibilitate spre dialog, precum şi de promovare legislativă a acelor 

acte juridice menite să asigure o mai mare eficienţă în lupta împotriva 

corupţiei.  

 În încheiere, preşedintele Comisiei apreciază calitatea prezentărilor 

şi activitatea celor două structuri, evaluându-le ca fiind bune.  

  

Preşedinte, 

         Costică  Canacheu 

 

 

 

 

 
Întocmit: Valentin Busuioc, expert parlamentar 


