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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  17, 18 şi 19 mai 2011 
 
 

 
În ziua 17 mai 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind statutul 

rezerviştilor voluntari  (Pl x 189/2011); 

2.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 49/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I,  

nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare        

(PL x 274/2011). 

La punctul 1 al ordinii de zi, după ce domnul secretar de stat Mihail 

Vasile-Ozunu, şeful Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, 

informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului al Ministerului 

Apărării Naţionale, a prezentat punctul de vedere al instituţiei militare, 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi pentru, să propună 

Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de lege, cu 

amendamentele cuprinse în anexa la raport. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui raport de respingere a 

propunerii legislative. 
 

 

La data de 19 mai 2011, membri ai Comisiei au efectuat o vizită de 

informare-documentare la Divizia 4 Infanterie “Gemina” şi la unele unităţi 

subordonate. 

Întâlnirea a debutat cu prezentarea făcută de comandantul diviziei, 

generalul de brigadă Dumitru Scarlat.  

Principalele teme abordate pe parcursul prezentării au fost legate de 

rolul şi locul Diviziei 4 Infanterie, obiectivul fundamental pe anul în curs, 

structura şi zona de responsabilitate, alocaţiile bugetare, evaluarea stării de 

spirit a personalului, a participării în teatre, precum şi cele legate de resursele 

umane şi materiale.  

 La finalul prezentării, membrii Comisiei au adresat o serie de întrebări 

reprezentanţilor diviziei, în special referitoare la impactul insuficienţei 

fondurilor bugetare asupra activităţii specifice, eficienţa noului sistem de 

hrănire a personalului, costurile de mentenanţă, precum şi la asigurarea 

drepturilor de echipare.  

 După briefing, membrii Comisiei s-au deplasat în localitatea Someşeni, 

unde a avut loc o prezentare a tehnicii de luptă, un exerciţiu demonstrativ al 

trupelor de cercetaşi, precum şi o vizită la baza logistică.   

 În încheiere, preşedintele Comisiei, domnul deputat Costică Canacheu, 

a apreciat calitatea prezentării şi a exerciţiului tactic, evaluându-le ca fiind 

foarte bune.  
 

 La data de 20 mai 2011 membri ai Comisiei s-au întâlnit cu şefii 

structurilor teritoriale ale DGIPI şi DGA ale Ministerului Administraţiei şi 

Internelor din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, 

Harghita, Mureş, Maramureş, Sibiu, Satu Mare şi Sălaj.  
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Principalele teme abordate au fost legate de îndeplinirea atribuţiilor 

specifice pe linia prevenirii şi a combaterii corupţiei, respectiv culegerea, 

protecţia şi valorificarea informaţiilor, capacitatea de răspuns la riscuri şi 

vulnerabilităţi, cooperarea interinstituţională, precum şi analiza resurselor.  

 În ceea ce priveşte cooperarea între cele două structuri, aceasta a fost 

apreciată ca fiind bună, schimbul de informaţii pe orizontală fiind eficient, 

chiar dacă mai sunt încă de rezolvat anumite probleme procedurale. 

La finalul intervenţiilor reprezentanţilor MAI, membrii Comisiei au 

făcut o serie de aprecieri asupra activităţii celor două structuri şi a rolului lor 

foarte important în prevenirea şi combaterea corupţiei, asigurându-i pe 

ofiţerii de poliţie de întreaga disponibilitate spre dialog, precum şi de 

promovare legislativă a acelor acte juridice menite să asigure o mai mare 

eficienţă în lupta împotriva corupţiei.  
 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (24), au fost prezenţi 22 

(domnii deputaţi Costică Canacheu, Eugen Bejinariu, Marian-Florian 

Săniuţă, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Mihăiţă 

Calimente, Georgică Dumitru, Doru-Claudian Frunzulică, Dănuţ Liga, 

Niculae Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Constantin Niţă, Pálfi 

Mózes Zoltán, Ştefan Daniel Pirpiliu, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, 

Radu Stroe, Angel Tîlvăr, Claudiu Ţaga şi Petru Gabriel Vlase) şi au 

absentat doi, domnii deputaţi Adrian George Scutaru (PNL) şi Gabriel Oprea 

(independent). 

Preşedinte, 
 

          Costică  Canacheu 

 
 

Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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