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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 6, 7 şi 8 februarie 2012 
 
 
 

 

În zilele de 6 şi 7 februarie 2012, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a avut programat studiu individual asupra 

proiectelor cuprinse în lista cu priorităţile legislative pentru sesiunea 

februarie-iunie 2012, aferente domeniului de activitatea al Comisiei.    

În ziua de 8 februarie 2012, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi: 

1. Audierea domnului Gabriel Oprea, candidat pentru postul de 

ministru al apărării naţionale; 

2. Audierea domnului Gabriel Berca, candidat pentru postul de 

ministru al administraţiei şi internelor. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi,  în baza solicitării Birourilor Permanente 

Reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, a avut loc şedinţa comună a 

celor două Comisii pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţională ale 

Parlamentului pentru audierea domnului Gabriel Oprea pentru postul de 

ministru al apărării naţionale.  
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Lucrările şedinţei reunite au fost conduse de domnul deputat Costică 

Canacheu, preşedintele Comisiei pentru apărare a Camerei Deputaţilor.  

Domnul Gabriel Oprea a adresat mulţumiri membrilor Comisiei pentru 

susţinere în activitatea sa de până acum, prezentând realizările în cei 2 ani de 

mandat, priorităţile noului său mandat, dificultăţile întâmpinate în 

desfăşurarea activităţilor specifice, dar şi proiectele aflate în desfăşurare şi 

care necesită sprijinul Parlamentului. 

După prezentarea principalelor direcţii de acţiune, membrii celor două 

Comisii au adresat o serie de întrebări candidatului referitoare la protecţia 

trupelor în teatrele de operaţii, derularea programelor majore de înzestrare, 

statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, concepţia privind hrănirea şi paza 

cu efective proprii, administrarea patrimoniului, stadiul instalării pe teritoriul 

Românei a unor elemente de interceptare ale scutului american antirachetă, 

precum şi întrebări referitoare la încadrarea promoţiilor de absolvenţi ai 

instituţiilor de învăţământ militar.  

În urma dezbaterilor, parlamentarii prezenţi au constatat faptul că 

răspunsurile oferite de către domnul Oprea au dovedit cunoaşterea şi 

stăpânirea domeniului militar, preocupare pentru bunăstarea militarilor activi 

şi în rezervă, voinţă şi determinare în continuarea proiectelor pe care le-a 

început. În condiţiile unui buget de austeritate, domnul Oprea a promis o 

folosire judicioasă a fondurilor bugetare alocate, dar şi transparenţă 

decizională, reafirmând deschiderea pentru un dialog permanent cu 

parlamentarii.   

Prin urmare, cu unanimitate de voturi, membrii celor două Comisii 

prezenţi la dezbateri au hotărât susţinerea candidaturii domnului Gabriel 

Oprea pentru funcţia de ministru al apărării naţionale.  

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au lucrat în şedinţă 

comună cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
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naţională a Senatului şi cu cei ai Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor şi ai 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi protecţia 

mediului a Senatului.  

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Costică Canacheu, 

preşedinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

Camerei Deputaţilor. 

Pe ordinea de zi a şedinţei a fost audierea candidatului pentru funcţia 

de ministru la Ministerul Administraţiei şi Internelor, domnul Gabriel Berca, 

ca urmare a sesizării cu nr. 51/71CP din 08.02.2012, primită la Comisii şi 

aprobată în şedinţa Birourilor permanente reunite din 8 februarie 2012. 

În deschiderea lucrărilor, candidatul a fost invitat de către preşedintele 

de şedinţă să expună programul de guvernare aferent ministerului pentru care 

a fost propus în funcţia de ministru. 

Domnul Gabriel Berca a prezentat direcţiile de acţiune prioritare, 

insistând asupra creşterii gradului de siguranţă publică şi întărirea 

sentimentului de securitate în rândul cetăţenilor, întărirea capacităţii de 

intervenţie şi acţiune împotriva grupurilor infracţionale prin dinamizarea 

activităţilor din sfera combaterii infracţionalităţii comise de grupuri 

organizate, structurate şi nestructurate, dezvoltarea capacităţii de combatere 

a fraudelor în cooperare cu celelalte instituţii de aplicare a legii, prin 

desfăşurarea de activităţi comune, precum şi prin creşterea calităţii asistenţei 

medicale de urgenţă. 

Această prezentare a fost urmată de o serie de întrebări adresate 

candidatului de către deputaţi şi senatori, care s-au referit, în principal, la 

creşterea siguranţei cetăţeanului, reorganizarea administrativ-teritorială, 

redefinirea rolului prefectului, eficienţa şi finanţarea structurilor 

administraţiei publice locale, codul administrativ, combaterea consumului de 

droguri, precum şi continuarea eforturilor de aderare la Spaţiul Schegen.  
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Prin răspunsurile sale, domnul Gabriel Berca a dovedit cunoaşterea 

problematicii ministerului, competenţe în domeniul managementului 

resurselor umane şi materiale, cunoaşterea structurilor centrale şi teritoriale 

ale ministerului, preocupare pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi 

asigurarea transparenţei în cheltuirea eficientă a fondurilor alocate.  

Cu unanimitate de voturi, membrii celor patru comisii, prezenţi la 

dezbateri,  au fost de acord să îl recomande pe domnul Gabriel Berca pentru 

funcţia de ministru al administraţiei şi internelor. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, din numărul total al membrilor Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor 

(22), au fost prezenţi 12 deputaţi (domnii: Costică Canacheu, Marian-Florian 

Săniuţă, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, 

Dan Ilie Morega, Gabriel Oprea, Ştefan Daniel Pirpiliu, Neculai Rebenciuc, 

Valentin Rusu şi Claudiu Ţaga) şi au absentat zece, domnii deputaţi 

Gheorghe Ana (PSD), Eugen Bejinariu (PSD), Mihăiţă Calimente (PNL), 

Georgică Dumitru (PD-L), Ion Mocioalcă (PSD), Constantin Niţă (PSD), 

Radu Stroe (PNL), Adrian George Scutaru (PNL), Angel Tîlvăr (PSD) şi 

Gabriel Vlase (PSD). Domnul deputat Georgică Dumitru (PD-L) a fost 

înlocuit de către domnul deputat Iulian Vladu (PD-L).   

La punctul 2 al ordinii de zi, din numărul total al membrilor Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor 

(22), au fost prezenţi 11 deputaţi (domnii Costică Canacheu, Marian-Florian 

Săniuţă, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici 

Dan Ilie Morega, Ştefan Daniel Pirpiliu, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu 

şi Claudiu Ţaga) şi au absentat 11, domnii deputaţi Gheorghe Ana (PSD), 

Eugen Bejinariu (PSD), Mihăiţă Calimente (PNL), Georgică Dumitru     

(PD-L), Ion Mocioalcă (PSD), Constantin Niţă (PSD), Gabriel Oprea 

(progresist), Radu Stroe (PNL), Adrian George Scutaru (PNL), Angel Tîlvăr 
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(PSD) şi Gabriel Vlase (PSD). Domnul deputat Georgică Dumitru (PD-L) a 

fost înlocuit de către domnul deputat Iulian Vladu (PD-L), iar domnul 

deputat Gabriel Oprea (progresist) a fost înlocuit de către domnul deputat 

Ion Tabugan (progresist).   

 

 

Preşedinte, 

   Costică  Canacheu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier parlamentar Cotoc Daria 
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