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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 11.04.2016                                         

publică  şi  siguranţă  naţională                                           Nr. 4c-12/202 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din data de 31 martie 2016 

 

În ziua de 31 martie 2016, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor își desfășoară activitatea după cum 

urmează: 

I. O delegație a Comisiei participă la vizita de lucru în Județul Timiș, 

municipiul Timișoara la unități ale Ministrului Afacerilor Interne și 

Ministerului Apărării Naționale. 

Delegația este formată din domnii Ion Mocioalcă - președinte, Ion 

Răducanu - vicepreședinte, Ioan Benga - secretar, Dan Bordeianu – secretar, 

Niculae Mircovici - membru și consilieri din staff-ul Comisiei. 

Obiectivele vizitelor, asupra cărora ministerele de resort au fost 

informate, vizează activitățile specifice fiecăreia dintre unități, după cum 

urmează:  

a) La Inspectoratul Teritorial al Poli ţiei de Frontieră Timi ș sunt 

puse în discuție prezentarea şi analiza activităţii instituţiei, respectiv nivelul 

îndeplinirii principalelor obiective privind măsurile în domeniul migrației; 

combaterea criminalităţii transfrontaliere și  optimizarea schimbului inter-

instituţional de informaţii. Un alt subiect de interes pentru vizita de lucru a 

Comisiei este reprezentat de proiecte europene dezvoltate de unitate, urmând 
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ca pe parcursul discuțiilor să se abordeze și alte probleme semnalate de 

membrii Comisiei sau conducerea instituţiei.  

În prima parte a vizitei de lucru membrilor delegației li se prezintă 

analiza activităţii instituţiei de către domnul comisar șef de poliție Marius 

Popara, împuternicit adjunct al inspectorului șef, în prezența domnului 

comisar șef de poliție Aristotel Bărăitaru, adjunct pentru logistica al 

inspectorului șef și a șefilor de servicii. Urmează discuții, membrii delegației 

solicit lămuriri și precizări asupra obiectivelor vizate, iar specialiștii unității 

răspund punctual.  

Ulterior membrii delegației se deplasează la Sectorul Poliției de 

Frontieră Lunga, sector localizat pe o rută relevantă de migrație și observă 

centrul de primire migranți precum și dotarea existentă. 

În finalul activității delegația revine la sediul Inspectoratul Teritorial al 

Poliţiei de Frontieră Timiș unde sunt formulate concluzii asupra vizitei de 

lucru. 

b) La Inspectoratul Județean de Poliție Timiș, delegația Comisiei are 

ca obiective prezentarea şi analiza activităţii instituţiei, mai precis, stadiul 

îndeplinirii obiectivelor privind capacitatea de acțiune a structurilor de 

siguranță publică pentru creșterea gradului de securitate a cetățeanului, 

destructurarea grupurilor infracționale de crimă organizată și judiciare; 

acțiuni și măsuri privind combaterea fenomenului infracțional ce afectează 

bugetul consolidat de stat; gestionarea resurselor financiare și logistice, 

precum și proiecte europene dezvoltate. Alte obiective se referă la analiza 

impactului modificărilor normative în planul resurselor umane. 

Din partea Inspectoratului Județean al Poliţiei Timiș participă, alături de 

conducerea instituției reprezentată de inspectorul șef,  domnul comisar șef de 

poliție Ion Mirescu, șefii de servicii din cadrul unității. 

  După prezentarea  complexă a comandantului unității, în raport de 

obiectivele stabilite, membrii delegației analizează împreună cu conducerea 
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și specialiștii unității aspecte a căror modificare rezultă din activitatea 

profesională curentă. Punctual se discută asupra unor modificări ale Legii 

nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, respectiv Ordonanței de 

urgența a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice. 

În finalul vizitei de lucru, membrii delegației împreună cu reprezentanții 

unității concluzionează asupra problemelor analizate. 

c) La Brigada militar ă 18 Infanterie Banat obiectivele vizitei de lucru 

a comisiei includ activităţile planificate pentru anul 2016 la nivelul unității și 

situaţia alocării resurselor financiare şi umane; stadiul dotării tehnică al 

unității, precum și participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului 

statului român. 

Delegaţia este primită de către domnul col. Gheorghe – Cristian 

Dinulică, comandantul Brigăzii, domnul general maior Adrian Tonea, 

locţiitor al şefului Statului Major General, comandanţii unităţilor 

subordonate, şefi de servicii.  

Domnul colonel Dinulică prezintă activitatea Brigăzii, punctând,  

obiectivelor stabilite, iar domnii deputaţi adresează întrebări. Din discuție 

rezultă două teme de interes: a). situaţia permiselor de conducere ale 

şoferilor şi mecanicilor-conductori care conduc mijloace de transport 

omologate ca fiind de transport persoane; b). prevederile art. 86 din 

Regulamentul de ordine interioară în unitate, care preiau o serie de norme 

din Codul muncii, respectiv durata programului de lucru, chemarea la 

serviciu, lucru facultativ, recuperarea orelor lucrate prin acordarea de timp 

liber.  

Totodată, se adresează o serie de întrebări referitoare la mentenanţa 

tehnicii din dotarea garnizoanei, precum şi situaţia cazărmilor de pe aria 

garnizoanei Timişoara.  



 4

II. Membrii Comisiei care nu s-au deplasat în vizita de lucru în județul 

Timiș desfășoară studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate la 

comisie. 

Astfel, domniile lor analizează și documentează Plx nr. 82/2016, 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. 

 

 

Preşedinte,  

Ion Mocioalcă 

 

 


