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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 11.04.2016                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                              Nr. 4c-12/201 

 
SINTEZA  

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 și-a desfășurat activitatea după 
cum urmează: 

I. O delegație a Comisiei a participat la o vizită de lucru în Județul 
Timiș, municipiul Timișoara la unități ale Ministrului Afacerilor Interne și 
Ministerului Apărării Naționale. 

Obiectivele vizitelor, asupra cărora ministerele de resort au fost 
informate, au vizat activitățile specifice unităților, după cum urmează:  

a) La Inspectoratul Teritorial al Poli ţiei de Frontieră Timi ș s-au pus 
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 a fost reprezentat de proiectele europene dezvoltate de unitate.  

În prima parte a vizitei de lucru membrilor delegației li s-a prezentat 
analiza activităţii instituţiei și au avut loc discuții în cadrul cărora aceștia  au 
solicitat lămuriri și precizări asupra obiectivelor vizate, iar specialiștii 
unității au formulat răspunsuri punctuale.  

Ulterior  delegația s-au deplasat la Sectorul Poliției de Frontieră Lunga, 
sector localizat pe o rută relevantă de migrație și au observat centrul de 
primire migranți precum și dotarea existentă. 

În finalul activității, la sediul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Timiș,  s-au formulat concluziile asupra vizitei de lucru. 

b) La Inspectoratul Județean de Poliție Timiș, delegația Comisiei a 
avut ca obiective prezentarea şi analiza activităţii instituţiei, mai precis, 
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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 s-au referit la analiza 
impactului modificărilor normative în planul resurselor umane. 

În finalul vizitei de lucru, membrii delegației împreună cu reprezentanții 
unității au concluzionat asupra problemelor analizate. 

c) La Brigada militar ă 18 Infanterie Banat obiectivele vizitei de lucru 
a comisiei au inclus 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. 

Comandantul brigăzii a făcut prezentarea activităţii unității, punctând,  
obiectivelor stabilite, iar domnii deputaţi au adresat multiple întrebări, 
inclusiv întrebări referitoare la mentenanţa tehnicii din dotarea garnizoanei, 
precum şi situaţia cazărmilor de pe aria garnizoanei Timişoara.  

II. Membrii Comisiei care nu s-au deplasat în vizita de lucru în județul 
Timiș au desfășurat studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate la 
comisie. 

În ziua de 31 martie 2016, din numărul total al membrilor Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor 
(27), au fost prezenţi 23 (domnul preşedinte Mocioalcă Ion, domnii 
vicepreşedinţi Canacheu Costică, Răducanu Ion şi Surugiu Iulian-Radu, 
domnii secretari Benga Ioan şi Bordeianu Dan, precum şi domnii deputaţi 
Bejinariu Eugen, Calimente Mihăiţă, Căprar Dorel-Gheorghe, Duşa Mircea, 
Emacu Gheorghe, Mircovici Niculae, Moisii Constantin, Moldovan Ioan, 
Murgu Neagu, Niţă Constantin, Ponta Victor-Viorel, Roman Cristian-
Constantin, Sămărtinean Cornel-Mircea, Secară Florin Mihail, Seres Dénes, 
Vlase Petru Gabriel şi Weber Mihai) şi au absentat 4, respectiv domnii 
deputaţi Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, Raeţchi Ovidiu Alexandru şi Rusu 
Valentin din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi domnul 
deputat neafiliat Marian Ion Cristinel. 

 
Preşedinte,  

Ion Mocioalcă 


