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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 22.11.2013           
publică  şi  siguranţă  naţională                                                         Nr. 4c-12/410 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 19, 20, 21 şi 22 noiembrie 2013 

 
În ziua de 19 noiembrie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarele puncte pe  ordinea de zi:  

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate 

prin Programul NATO de Investiţii în Securitate        

(PL x 431/2013); 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru 

apeluri de urgenţă  (PL x 483/2013); 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii         

nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 

învăţământ (PL x 489/2013); 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit 

de droguri şi a Tabelelor – anexă la Legea nr.339/2005 

privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope (PL x 495/2013). 
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La punctul 1 al ordinii de zi, după ce a fost ascultat punctul de vedere 

al Guvernului, susţinut de domnul Sebastian Huluban, secretar de stat pentru 

Politica de Apărare şi Planificare la Ministerul Apărării Naţionale, 

preşedintele  de şedinţă, domnul deputat Ion Mocioalcă, le-a dat cuvântul 

membrilor Comisiei pentru a pune întrebări legate de proiectul de lege aflat 

în dezbatere. În urma răspunsurilor primite, preşedintele de şedinţă a supus 

votului proiectul de lege, iar membrii Comisiei au hotărât, cu  unanimitate de 

voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 

lege, cu amendamentele cuprinse în anexă. 

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, 

cu unanimitate de voturi pentru, avizarea nefavorabilă a propunerii 

legislative.  

La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi, după ce au fost ascultate punctele 

de vedere ale Guvernului României, susţinute de doamna Irina Alexe, 

secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, preşedintele de 

şedinţă le-a dat cuvântul membrilor Comisiei pentru a pune întrebări legate 

de proiectele de lege aflate în dezbatere. În urma răspunsurilor primite, 

preşedintele de şedinţă a supus votului proiectele de lege, iar membrii 

Comisiei, cu unanimitate de voturi pentru, au hotărât avizarea negativă a 

propunerii legislative de la punctul 3, respectiv întocmirea unui raport 

favorabil pentru proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă a 

declarat închisă şedinţa.  
 

În zilele de 20 şi 21 noiembrie 2013, membrii Comisiei au efectuat 

studiu individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate 

în portofoliul Comisiei. 

La lucrările Comisiei, în data de 19 noiembrie, din totalul de 24 

membri, au fost prezenţi 16 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion 
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Mocioalcă, domnul vicepreşedinte Costică Canacheu, domnul secretar 

Gheorghe Emacu, precum şi domnii deputaţi Eugen Bejenariu, Ioan Benga, 

Mihăiţă Calimente, Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, Niculae Mircovici, 

Constantin Moisii, Neagu Murgu, Ion Răducanu, Adrian George Scutaru, 

Florin Mihail Secară, Dénes Seres, Mihai Stănişoară şi Mihai Weber. 

Au absentat domnii deputaţi Dan Bordeianu, Valentin Rusu şi Ionuţ-

Marian Stroe (Grupul parlamentar PNL), Petru Gabriel Vlase (Grupul 

parlamentar PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (Grupul parlamentar PC), 

Cristian-Constantin Roman (Grupul parlamentar PDL). 
 

În ziua de 22 noiembrie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în 

comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

Senatului, în vederea dezbaterii şi avizării Proiectului Legii bugetului de stat 

pe anul 2014. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator Corneliu 

Dobriţoiu, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a Senatului.  

Dezbaterile au început cu prezentarea bugetului Ministerului Apărării 

Naţionale, susţinută de către domnul ministru Mircea Duşa, ministrul 

apărării naţionale.  

Membrii celor două Comisii au făcut comentarii, aprecieri şi au pus 

întrebări reprezentanţilor ministerului. 

Domnul preşedinte Corneliu Dobriţoiu a propus votarea 

amendamentului depus, acesta fiind respins cu unanimitate de voturi. În 

continuare, s-a supus votului avizul favorabil al celor două Comisii asupra 

propunerii de buget a Ministerului Apărării Naţionale, iar avizul favorabil a 

fost votat cu unanimitate de voturi. 
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 Mai departe a fost invitat reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne 

să prezinte punctul de vedere al ministerului referitor la proiecţia bugetară pe 

2014, în raport cu realizarea sarcinilor şi obiectivelor ministerului.  

Domnul ministru Radu Stroe a precizat faptul că deşi insuficient, 

bugetul ministerului poate asigura îndeplinirea obiectivelor propuse.  

După ascultarea punctului de vedere, domnul preşedinte Corneliu 

Dobriţoiu a invitat membrii celor două Comisii să adreseze întrebări 

invitaţilor. Senatorii şi deputaţii prezenţi au adresat întrebări şi au formulat 

sugestii reprezentanţilor ministerului. 

Domnul preşedinte Corneliu Dobriţoiu a propus ca amendamentele 

depuse să fie votate în bloc, propunându-se respingerea acestora. Cu 

unanimitate de voturi, s-a adoptat respingerea amendamentelor depuse. 

Ulterior, s-a supus votului avizul favorabil al celor două Comisii asupra 

propunerii de buget a Ministerului Afacerilor Interne, iar avizul favorabil a 

fost votat cu unanimitate de voturi. 

În continuarea lucrărilor, în faţa membrilor celor două Comisii s-a 

prezentat domnul general maior Ioan Balaure, adjunct al directorului 

Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, care a prezentat propunerea 

bugetară precum şi principalele sarcini care stau în atenţia instituţiei în 2014.  

Membrii celor două Comisii au făcut scurte aprecieri şi au adresat 

întrebări invitaţilor. După aceasta, domnul preşedinte Corneliu Dobriţoiu a 

supus votului avizarea favorabilă a propunerii de buget, propunere ce a fost 

votată cu unanimitate de voturi. 

În continuare, s-au prezentat în faţa membrilor Comisiilor de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

reprezentantul Serviciului de Protecţie şi Pază, domnul general        

Lucian-Silvan Pahonţu, care a prezentat proiecţia bugetară pentru 2014, 

precum şi obiectivele de bază ale instituţiei. 
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Membrii celor două Comisii au făcut scurte aprecieri şi au adresat 

întrebări invitatului. Mai departe, domnul preşedinte Corneliu Dobriţoiu a 

supus votului avizarea favorabilă a propunerii de buget, propunere ce a fost 

votată cu unanimitate de voturi. 

În finalul dezbaterilor, s-a prezentat în faţa membrilor Comisiilor 

reunite reprezentantul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete 

de Stat. Domnul Marius Petrescu, directorul general al ORNISS, a prezentat 

proiecţia bugetară şi principalele obiective ale instituţiei. 

Membrii celor două Comisii au făcut scurte aprecieri şi au adresat 

întrebări invitatului. În final, domnul preşedinte Corneliu Dobriţoiu a supus 

votului avizarea favorabilă a propunerii de buget, propunere ce a fost votată 

cu unanimitate de voturi. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Corneliu Dobriţoiu a 

declarat închisă şedinţa.  
 

La lucrările Comisiei din data de 22 noiembrie, din totalul de 24 

membri, au fost prezenţi 16 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion 

Mocioalcă, domnul vicepreşedinte Dan Bordeianu, domnul secretar 

Gheorghe Emacu, precum şi domnii deputaţi Eugen Bejenariu, Ioan Benga, 

Mihăiţă Calimente, Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, Mircea Duşa, Niculae 

Mircovici, Constantin Moisii, Neagu Murgu, Ion Răducanu, Adrian George 

Scutaru, Dénes Seres, Mihai Stănişoară şi Mihai Weber. 

Au absentat domnii deputaţi Costică Canacheu, Cristian-Constantin 

Roman şi  Florin Mihail Secară (Grupul parlamentar PDL),  Petru Gabriel 

Vlase şi Constantin Niţă (Grupul parlamentar PSD), Ovidiu Alexandru 

Raeţchi (Grupul parlamentar PC), Valentin Rusu şi Ionuţ-Marian Stroe 

(Grupul parlamentar PNL). 

Preşedinte 

Ion Mocioalcă 
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