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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 16, 17 şi 19 noiembrie 2015 

 
În ziua de 16 noiembrie 2015, Comisiile pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului îşi desfăşoară 

lucrările în comun,  având pe ordinea de zi:  

- Audierea candidaţilor pentru funcţia de ministru al apărării naţionale 

şi cel al afacerilor interne.  

 Şedinţa este condusă de către domnul deputat Ion Mocioalcă, 

preşedintele Comisiei pentru apărare a Camerei Deputaţilor.  

 Primul audiat este domnul Petre Tobă, candidat pentru funcţia de 

ministru al afacerilor interne. Domnia sa face o scurtă incursiune în biografia 

sa, după care prezintă, succint, priorităţile şi direcţiile de acţiune cuprinse în 

Programul de guvernare la capitolul 9. Statul  şi siguranţa naţională.  

 Ulterior expunerii sale, membrii celor două comisii adresează 

candidatului o serie de întrebări referitoare la politica de personal, drepturi 

salariale, eficientizarea activităţii Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă, alocări bugetare, priorităţi legislative, organizarea alegerilor.  

 Domnul Tobă răspunde tuturor întrebărilor, oferind explicaţiile şi 

detaliile solicitate.  
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 La finalul dezbaterilor, domnii deputaţi şi senatori, cu unanimitate de 

voturi pentru, avizează favorabil candidatura domnul Petre Tobă la funcţia 

de ministru afacerilor interne.  

 În continuarea şedinţei, domnii parlamentari îl audiază pe domnul 

Mihnea Motoc pentru funcţia de ministru al apărării naţionale.  

 Domnul Motoc face o scurtă prezentare a priorităţilor cuprinse în 

programul de guvernare referitoare la adaptarea legislaţiei la noile provocări 

de securitate, misiunile Armatei române, alocaţii bugetare în raport cu 

angajamentele asumate la nivel intern şi internaţional, înzestrarea.  

 Membrii celor două comisii adresează invitatului o serie de întrebări, 

concentrate pe teme de actualitate precum riscuri şi ameninţări de securitate, 

operaţionalizarea trupelor, politica în ceea ce priveşte industria pentru 

apărare, priorităţile legislative.  

 La finalizarea sesiunii de întrebări şi răspunsuri, domnii parlamentari, 

cu unanimitate de voturi pentru, avizează favorabil candidatura domnului 

Mihnea Motoc pentru funcţia de ministru al apărării naţionale.  

Constatând că ordinea de zi este epuizată, domnul preşedinte 

Mocioalcă Ion declară închisă şedinţa comună.  

 

În ziua de 17 noiembrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările  având 

pe ordinea de zi:  

 - Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu 

ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (Plx 770/2015).  

Şedinţa comisiei este condusă de către domnul deputat Ion Răducanu, 

vicepreşedintele comisiei. Acesta prezintă iniţiativa legislativă care are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind 
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prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor 

sportive, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul evitării 

violenţelor şi confruntărilor dintre participanţii la evenimentele sportive.  

Reprezentantul Jandarmeriei Române, invitat la dezbateri, prezintă 

punctul de vedere al instituţiei pe care o reprezintă şi motivele care au stat la 

baza avizului negativ al Guvernului.  

În urma dezbaterilor generale, membrii comisiei hotărăsc amânarea cu 

o săptămână a votului pe fond. 

Constatând că ordinea de zi este epuizată, domnul preşedinte de şedinţă 

declară închise lucrările.  

În ziua de 19 noiembrie 2015, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională efectuează studiu individual asupra proiectelor 

şi iniţiativelor legislative rămase în dezbaterea comisiei. 

 

 

 

 

Preşedinte,  

 

Ion Mocioalcă 
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