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Proces verbal al 

lucrărilor Comisiei din 19 septembrie 2017 
 
 

În ziua de 19 septembrie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru 

apărare din Senat își desfășoară lucrările având următorul  punct pe  ordinea 

de zi:  

• Dezbaterea Raportului privind activitatea desfăşurată de Consiliul 

Suprem de Apărare a Ţării în anul 2016 (R8/13.06.2017) 

La începutul dezbaterilor membrii celor două Comisii ascultă punctul 

de vedere al reprezentanților Consiliului Suprem de Apărare a Țării, 

prezentat de către domnul gl. mr. Mihai Șomordolea, secretarul Consiliului. 

 Secretarul CSAT prezintă pe scurt activitatea Consiliului Suprem de 

Apărare a Ţării a vizat, în principal, coordonarea activităţii instituţiilor 

sistemului securităţii naţionale pentru consolidarea statutului României în 

cadrul Alianţei Nord-Atlantice, Uniunii Europene şi al celorlalte organizaţii 

internaţionale, apărarea naţională şi apărarea colectivă precum şi ordinea 

publică, avizarea proiectelor de acte normative în domeniul apărării și 

securității naționale, protecția informațiilor clasificate, securitate cibernetică 

etc.  

La finalul prezentării, domnul deputat Dorel – Gheorghe Căprar, 

președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 
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din Camera Deputaților,  dă cuvântul membrilor celor două Comisii pentru a 

pune întrebări legate de raportul aflat în dezbatere. Au pe rând intervenții 

domnii senatori: Tit-Liviu Brăiloiu, Nicu Fălcoi și Iulian Dumitrescu, 

precum și domnii deputați: Dumitru Lupescu, Eugen Bejinariu, Victor Paul 

Dobre și Dorel Gheorghe Căprar, care adresează întrebări și fac comentarii 

pe marginea documentului prezentat. Întrebările  și opiniile exprimate 

vizează  în principal subiecte despre: mandatul României pentru Summit-ul 

NATO de la Varșovia și susținerea unei prezențe aliate avansate pe flancul 

estic, înzestrarea armatei și evaluarea gradului de îndeplinire a 

angajamentelor asumate, cheltuielile bugetare pentru apărare, actualizarea 

listelor cu informații secret de stat, evaluarea resurselor strategice, stadiul 

implementării hotărârilor CSAT pe anul 2016, necesitatea modificării 

cadrului legislativ şi instituţional al sectorului de securitate. 

In urma răspunsurilor primite, Comisiile avizează favorabil, cu 

unanimitate de voturi, Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării 

privind activitatea desfășurată în anul 2016. 
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