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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
Comisia pentru apărare,ordine 
publică şi siguranţă naţională 
 
 

PROCES –VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de  20 şi 22 decembrie 2008  

 
 În ziua de 20 decembrie 2008, între orele 10.00 – 11.30, la  lucrări 
sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absent, motivat, 1. 

Lucrările   şedinţei   sunt   conduse   de  domnul  deputat  Cezar Preda, 
Secretar al  Camerei Deputaţilor. 

În urma scrutinului efectuat, cu unanimitate de voturi, este ales biroul 
Comisiei, după cum urmează: 

1. Preşedinte – dl. deputat Costică Canacheu 
2. Vicepreşedinte – dl. deputat Marian Săniuţă 
3. Vicepreşedinte – dl. deputat George Scutaru 
4. Secretar – dl. deputat Gheorghe Ana 
5. Secretar – dl. deputat Eugen Bădălan. 
După   alegerea   biroului    Comisiei,  domnul  deputat    Cezar  Preda 

părăseşte sala de şedinţă, iar lucrările Comisiei continuă, fiind conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu - preşedintele ales. 

Urmează cunoaşterea reciprocă a noilor  membri  ai  Comisiei, fiecare 
dintre aceştia formulând, pe scurt, prezentarea unor date personale şi a unor 
aspecte privind activitatea desfăşurată până în prezent. 

În acest cadru, domnul   preşedinte      Costică Canacheu,   informează 
noii membri despre anumite probleme specifice care sunt în competenţa 
acestora şi se discută despre anumite măsuri organizatorice pentru buna 
funcţionare a Comisiei. 

Administrator
Original



 2

 
Între orele 12.00 – 13.00,   membrii Comisiei,  împreună  cu   membrii 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat,  se 
întrunesc în şedinţă comună pentru audierea domnului Mihai Stănişoară, 
candidat la funcţia de ministru al apărării. 
 Lucrările şedinţei comune sunt conduse de domnul deputat Costică 
Canacheu. 
 După momentul prezentării activităţii celui audiat, candidatului îi sunt 
adresate întrebări din partea domnilor deputaţi Mihăiţă Calimente, Ştefan 
Daniel Pirpiliu, Doru Frunzulică, Ion Mocioalcă, Georgian Pop, Marian 
Săniuţă, Eugen Bădălan, Niculae Mircovici, George Scutaru, Gheorghe Ana, 
precum şi din partea unor senatori, printre care, domnul Teodor Meleşcanu, 
Şerban Constantin Valeca, Mircea-Marius Banias, Nicolae Moga şi Mario-
Ovidiu Oprea. 
 Întrebările adresate candidatului vizează diferite aspecte, cum ar fi 
priorităţile Ministerului Apărării, retragerea trupelor româneşti din Irak şi 
din Afghanistan, situaţia şi structura programelor importante de achiziţii ale 
ministerului şi modul de derulare a acestora în contextul crizei economice 
mondiale, situaţia învăţământului militar, a diplomaţiei militare, a spaţiilor 
excedentare aflate în prezent la dispoziţia ministerului. De asemenea sunt 
referiri la bugetul acestui minister, în special la cheltuielile de personal, la 
situaţia răniţilor din teatrele de operaţii, industria de apărare, cercetarea şi 
dezvoltarea în planul tehnicii militare, parteneriatul strategic, politica Mării 
Negre şi achiziţionarea de avioane multirol. 
 Domnul Mihai Stănişoară răspunde la toate aceste întrebări, concluzia 
membrilor celor două Comisii fiind aceea că domeniul militar şi problemele 
cu care se confruntă Ministerul Apărării îi sunt cunoscute candidatului la 
funcţia de ministru. 
 În urma procedurii de vot, Comisiile hotărăsc emiterea unui aviz 
consultativ favorabil domnului Mihai Stănişoară, pentru funcţia de ministru 
al apărării, cu 21 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi nici o abţinere. 

  Între orele 13.30 – 15.00,      membrii    Comisiei,      împreună      cu 
membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, precum şi cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională şi ai Comisiei pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi protecţia mediului din Senat,  se întrunesc în 
şedinţă comună pentru audierea domnului Gabriel Oprea, candidat la funcţia 
de ministru al Internelor şi Reformei Administrative. 
 Lucrările şedinţei comune sunt conduse, alternativ,  de domnul 
senator Teodor Meleşcanu şi domnul deputat Costică Canacheu. 



 3

 Domnul Gabriel Oprea prezentă date autobiografice şi activitatea 
desfăşurată până în prezent, după care membrii celor patru Comisii îi 
adresează întrebări, la care acesta răspunde pe scurt. 
 În urma procedurii de vot, Comisiile hotărăsc emiterea unui aviz 
consultativ favorabil domnului Gabriel Oprea, pentru funcţia de ministru al 
Internelor şi Reformei Administrative, cu 47 de voturi pentru, 11 voturi 
împotrivă şi nici o abţinere. 

În ziua de 22 decembrie 2009,   membrii   Comisiei,     împreună   cu    
membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din 
Senat, precum şi cu cei ale Comisiilor de politică externă ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, între orele 14.00 – 15.30, se întrunesc în şedinţă 
comună pentru dezbaterea şi avizarea în fond a solicitării Preşedintelui 
României, adresate Parlamentului, pentru a aproba continuarea menţinerii 
forţelor armate române în teatrul de operaţii din Irak, în anul 2009. 
Din cadrul Comisiei participă 22 deputaţi, fiind absenţi 2. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnii Costică Canacheu şi Teodor 
Meleşcanu. 
 Participă invitaţi de la Ministerul Apărării şi de la Ministerul Afacerilor 
Externe, care prezintă situaţia de fapt şi juridică a trupelor române din Irak şi 
răspund la întrebările adresate de membrii Comisiilor. 
 După epuizarea problemelor aduse în discuţie şi formularea proiectului 
de hotărâre, membrii celor patru Comisii avizează favorabil solicitarea 
Preşedintelui României şi hotărăsc să supună, respectivul proiect, spre 
dezbatere şi adoptare Plenului Parlamentului. 
  
  

 
PREŞEDINTE, 

  
Costică CANACHEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. exp. M.Ţăranu 


