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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 26.11.2015           
publică  şi  siguranţă  naţională                                                               Nr. 4c-12/366 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 24, 25 şi 26 noiembrie 2015 

 
În ziua de 24 noiembrie 2015, Comisiile pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului îşi desfăşoară 

lucrările în comun,  având pe ordinea de zi:  

1. Dezbaterea Cartei albe a apărării – 2013;  

2. Dezbaterea Cartei albe a apărării – 2015; 

3. Dezbaterea şi aprobarea Raportului de activitate al C.S.A.T pe anul 

2014;  

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare 

(PLx 807/2015). 

 Şedinţa este condusă de către domnul deputat Ion Mocioalcă, 

preşedintele Comisiei pentru apărare a Camerei Deputaţilor.  

 Preşedintele de şedinţă propune membrilor celor două Comisii ca 

primele două puncte de pe ordinea de zi să fie dezbătute împreună. 

Parlamentarii prezenţi sunt de acord cu propunerea preşedintelui.   

 Doamna Otilia Sava, secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul din 

partea Ministerului Apărării Naţionale, prezentă la dezbateri, este invitată să 
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ia cuvântul din partea iniţiatorului. Domnia sa prezintă pe scurt obiectul de 

reglementare al acestui document în ceea ce priveşte obiectivele politicii de 

apărare, măsurile şi acţiunile avute în vedere pentru îndeplinirea acestora, 

misiunile şi cerinţele specifice pentru Armata României, principalele direcţii 

de dezvoltare a capabilităţilor, politicile privind managementul integrat al 

resurselor pentru apărare, precum şi resursele financiare care urmează să fie 

asigurate pe perioada de valabilitatea a Cartei.  

 În continuarea dezbaterilor, iau pe rând cuvântul pentru aş exprima un 

punct de vedere domnul deputat Mircea Duşa, fost ministru al apărării 

naţionale, domnul Marius Obreja, preşedintele Comisiei pentru apărare a 

Senatului, domnul deputat Niculae Mircovici, precum şi alţi membri ai 

Comisiilor.   

Faţă de primul document – Carta albă a apărării 2013 – preşedintele de 

şedinţă face următoarele precizări: pe data de 29 octombrie 2013, Comisiile 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Parlamentului au 

fost sesizate cu scrisoarea prim-ministrului privind Carta Albă a Apărării 

2013. Cu adresa nr. 4c-12/366 din 12 noiembrie 2013, Comisiile pentru 

apărare au întocmit un raport comun favorabil asupra Cartei, în conformitate 

cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 473/2004 privind planificarea 

apărării. În şedinţa comună a Parlamentului din data de 9 septembrie 2015, la 

solicitarea Comisiei pentru apărare a Senatului, plenul reunit a hotărât 

retrimiterea la comisii a Raportului comun privind Carta Albă a Apărării 

2013. Pe data de 17 noiembrie 2015 Comisiile pentru apărare ale 

Parlamentului au fost sesizate cu o nouă Cartă albă a Apărării (2015-2019), 

însuşită de Guvern pe data de 09.09.2015 şi avizată de Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării în şedinţa din data de 17 septembrie a.c. 

Întrucât Carta Albă a Apărării 2013 a rămas fără obiect prin 

promovarea unui nou document de planificare a apărării, membrii celor două 
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Comisii propun Ministerului Apărării Naţionale să retragă din procedura de 

aprobare parlamentară acest document devenit caduc. Doamna secretar de 

stat Otilia Sava ia act de această solicitare şi afirmă că o va înainta 

conducerii Ministerului pentru a iniţia procedurile necesare retragerii.  

La finalul discuţiilor pe acest subiect, membrii celor două comisii, cu 

unanimitate de voturi pentru, hotărăsc întocmirea unui raport favorabil, prin 

care propun Plenului Parlamentului adoptarea Cartei albe a apărării 2015.  

La dezbaterea punctului 3 al ordinii de zi, participă  domnul general 

Mihai Şomordolea, Secretarul CSAT care prezintă pe scurt Raportul 

activităţii Consiliului pe anul 2014.  

Domnii deputaţi şi senatori sunt informaţi asupra faptul că pe parcursul 

anului 2014, în şedinţele Consiliului au fost analizate concepţii, strategii, 

planuri de activitate, rapoarte, informări, proiecte de acte normative, fiind 

emise 134 hotărâri dintre care 105 au fost îndeplinite iar 29 se află în curs de 

îndeplinire. Domnul general Şomărdolea face referire şi la priorităţile CSAT 

pe anul 2015, printre acestea enumerând consolidarea statutului României în 

cadrul NATO, continuarea angajamentului în cadrul misiunii NATO din 

Afganistan – Resolute Support; consolidarea profilului de stat european, cu 

vocaţie transatlantică, cu rol stabilizator şi predictibil în regiune; punerea în 

aplicare completă şi la termenele convenite a deciziilor luate în cadrul 

Summit-ului NATO Ţara Galilor, urmărirea respectării Acordului privind 

pragul minimal de 2% din PIB pentru apărare începând cu anul 2017.  

La finalul dezbaterilor, Comisiile avizează favorabil Raportul 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea desfăşurată în anul 

2014 şi hotărăsc supunerea acestuia spre examinare şi aprobare Plenului 

Parlamentului, în conformitate cu prevederile art. 65 alin.(2) lit. g) din 

Constituţia României, republicată.  
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La punctul 4 al ordinii de zi, în prezenţa reprezentanţilor structurilor 

financiar-contabile ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului 

Afacerilor Interne, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului dezbat şi analizează articolele 

şi anexele proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.47/2015 referitoare la ministerele şi serviciile din aria lor de 

competenţă legislativă. În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, 

domnii parlamentari hotărăsc să întocmească un aviz favorabil, pe care îl 

supun spre analiză Comisiilor reunite de buget, finanţe şi bănci.  

 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă declară 

închise lucrările celor două comisii.  

 

În ziua de 25 noiembrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările  având 

pe ordinea de zi:  

 - Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu 

ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (Plx 770/2015).  

Şedinţa este condusă de către domnul deputat Ion Mocioalcă, 

preşedintele comisiei. 

 Membrii Comisiei pentru apărare a Camerei Deputaţilor dau un vot 

final asupra iniţiativei legislative dezbătută pe fond în şedinţa de săptămâna 

trecută. Astfel, cu majoritate de voturi, membrii comisiei hotărăsc 

respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor 

şi a jocurilor sportive, urmând ca alături de Comisia pentru învăţământ să fie 

întocmit un raport comun de respingere.  
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Constatând că ordinea de zi este epuizată, domnul preşedinte de şedinţă 

declară închise lucrările.  

În ziua de 26 noiembrie 2015, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională efectuează studiu individual asupra proiectelor 

şi iniţiativelor legislative rămase în dezbaterea comisiei. 

 

 

 

 

Preşedinte,  

 

Ion Mocioalcă 
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