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

PROCES–VERBAL
al lucrărilor Comisiei din 1, 2 şi 3 martie 2011
În data de 1 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 pe fond a propunerii legislative pentru completarea articolului
11 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României
(Pl x 3/2011);

2.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii
nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, autorizarea şi controlul
activităţilor nucleare, republicată (Pl x 4/2011);

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);
4.

Dezbaterea
completarea

pe

fond

Legii

a
nr.

proiectului
360/2002

de

Lege
privind

pentru

modificarea

Statutul

şi

poliţistului

(PL x 434/2009);
În

afara

ordinii

de

zi,

domnul

deputat

suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:
1

Niculae

Mircovici

propune

5. Reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea Anexei nr. 1 la
Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de
pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională, proiect retrimis la Comisie de către plenul Camerei
Deputaţilor în şedinţa din 28 februarie 2011, în temeiul dispoziţiilor art. 70 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare
(PL x 852/2010);
6. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind reparaţiile morale şi
materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată
după 23 august 1944 (PL x 531/2009).
Punctele 5 şi 6 sunt discutate cu prioritate de către membrii Comisiei.
La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei iau act de faptul că plenul
Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 28 februarie 2011, la propunerea
iniţiatorului, a hotărât să solicite un nou punct de vedere Comisiei pe acest
proiect de lege, întrucât amendamentul prin care se transformă norma pentru
ţigări în normă pentru fructe nu poate fi aplicat deoarece norma de hrana
pentru elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ militar cuprinde şi o raţie
zilnică de fructe. Prim urmare, membrii Comisiei hotărăsc să mărească
valoarea calorică a normei nr. 8 cu echivalentul în lei a normei pentru ţigări.
Astfel, raportul suplimentar al Comisie este votat cu unanimitate de voturi
pentru.
La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei au în dezbatere proiectul
de Lege privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare
active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944, care a mai fost
discutat în mai multe şedinţe precedente. Având în vedere numărul extrem de
mic de beneficiari ai acestui viitor act normativ, precum şi implicaţiile
financiare reduse, membrii Comisiei au ajuns la un consens politic şi decid să
adopte un raport favorabil cu amendamente.
În continuarea şedinţei, Comisia dezbate proiectele înscrise iniţial pe
ordinea de zi.
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei dezbat asupra oportunităţii
adoptării propunerii legislative iniţiate de către domnul deputat Iulian Iancu.
Domnul preşedinte Costică Canacheu afirmă că, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor
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clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, deputaţii şi senatorii au
acces la informaţii clasificate, în concordanţă cu atribuţiile specifice şi fără
îndeplinirea procedurilor de verificare. Totodată, acesta este de părere că în
exercitarea atribuţiilor de control parlamentar, potrivit art. 111 din Constituţia
României, orice comisie parlamentară, prin intermediul preşedintelui acesteia,
poate solicita orice fel de informaţii din domeniul de activitate al Guvernului
sau al celorlalte organe ale administraţiei publice. Pentru aceste motive,
domnia sa consideră că nu este necesară modificarea art. 11 din Legea nr.
51/1991 privind siguranţa naţională şi propune un raport de respingere asupra
iniţiativei legislative. Propunerea sa este adoptată de către Comisie, cu
majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei hotărăsc, cu majoritate de
voturi, avizarea negativă a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.
111/1996

privind

desfăşurarea

în

siguranţă,

autorizarea

şi

controlul

activităţilor nucleare.
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei încep dezbaterea generală
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. Reprezentanţii Ministerului
Administraţiei prezintă principalele modificări ce sunt aduse prin noul proiect,
precum şi concordanţa noilor prevederi cu legislaţia comunitară. Totodată
aceştia răspund la o serie de întrebări adresate de membrii comisiei referitoare
la categoriile de arme, drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de armă, regimul
juridic al armelor de colecţie, panoplie şi de tir şi alte întrebări.
La finalul dezbaterilor generale, cu unanimitate de voturi, membrii
Comisiei hotărăsc amânarea cu o săptămână a dezbaterii pe fond a proiectului
de lege.
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate
de voturi, menţinerea punctului de vedere exprima anterior şi formularea unui
raport suplimentar de adoptare proiectului de lege.
În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de zi a fost
epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.
În data de 2 martie 2011, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică
Canacheu.
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Sunt prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei.
Între orele 10.30-13.00,

Comisia îl audiază pe inspectorul general al

Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, chestorul principal de poliţie
Ioan Buda. Audierea are următoarele teme pe ordinea de zi:
-

nivelul alocării resurselor bugetare şi tehnico-materiale ale IGPF pe anul
în curs;

-

stadiul îndeplinirii criteriilor de interoperabilitate şi de accedere a
României în Spaţiul Schengen;

-

restructurarea unor posturi prevăzute în statele de organizare ale IGPF;

-

starea de disciplină şi morală a poliţiştilor de frontieră;

-

alte aspecte cu privire la posibilitatea îmbunătăţirii managementului IGPF
prin emiterea de către legislativ a unor proiecte de lege proiectate în
acest sens.
Domnul inspectorul general răspunde la o serie de întrebări adresate de

către membrii Comisiei referitoare la ultimele evenimente şi arestări ale unor
poliţişti de frontieră, modul în care au fost planificare şi s-au desfăşurat aceste
acţiuni, cooperarea cu Direcţia Generală de informaţii şi Protecţiei Internă,
precum şi cu Direcţia Generală Anticorupţie şi Direcţia Naţională Anticorupţie.
Totodată, acesta oferă o serie de lămuriri asupra gradului de pregătire
profesională a cadrelor din IGPF, măsurile administrative luate pe parcursul
anului 2010 şi 2011 faţă de cei care au săvârşit abateri disciplinare, precum şi
detalieri asupra planului de măsuri pe termen mediu şi lung pentru
combaterea corupţiei în rândurile personalului propriu. Domnul Buda face
totodată referire la alocaţiile bugetare pe anul în curs, precum şi la dotarea
tehnică a poliţiei de frontieră. În acest context, arată progresele tehnice
înregistrate de România în îndeplinirea criteriilor de aderare la spaţiul
Schengen.
În

încheierea

discuţiilor,

preşedintele

Comisiei,

domnul

deputat

Canacheu Costică şi domnul chestor Buda dau scurte declaraţii de presă.
În ziua de 3 martie 2011, domnii deputaţi efectuează studiu individual
asupra proiectelor de lege cu care Comisia este sesizată, respectiv propunerea
legislativă privind participarea forţelor armate la operaţii în afara teritoriului
statului român, precum şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. Totodată, aceştia
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planifică calendarul de control parlamentar pentru săptămâna viitoare care va
cuprinde o vizită la Statul Major General, precum şi o întâlnire de informaredocumentare cu reprezentanţii Jandarmeriei Române.

Preşedinte,
Costică Canacheu

Întocmit: Consilier parlamentar Daria Cotoc
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