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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 22 decembrie 2009 

 

În ziua de 22 decembrie 2009, lucrările Comisiilor reunite pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi administraţie publică, 
echilibru ecologic şi amenajarea teritoriului din Camera Deputaţilor, 
respectiv Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului din Senat, sunt conduse, prin rotaţie, de preşedinţii 
acestor comisii. Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională sunt prezenţi 22 deputaţi. 

Comisiile aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  
 1. Audierea, în şedinţă comună, alături de Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din 
Camera Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională şi Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului 
şi protecţia mediului din Senat, a domnului Vasile Blaga, propus pentru 
funcţia de ministru al administraţiei şi internelor. 

2. Audierea, în şedinţă comună, alături de Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională din Senat, a domnului Gabriel Oprea, 
propus pentru funcţia de ministru al apărării naţionale. 

La punctul 1 al ordinii de zi, Domnul Vasile Blaga prezintă 
programul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi priorităţile care vor 
sta la baza mandatului său.  

Şedinţa continuă cu o serie de întrebări adresate de membrii 
comisiilor reunite, referitoare la concepţia de descentralizare a 
administraţiei publice locale, reorganizarea Agenţiei de cadastru, 
modernizarea infrastructurii, finanţarea comunităţilor locale, precum şi 
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sumele totale alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor prin 
proiectul de buget pe anul 2010 pe principalele capitole bugetare.  

La toate aceste întrebări, domnul Vasile Blaga răspunde şi oferă 
explicaţiile solicitate. 

La finalul dezbaterilor, membrii celor patru comisii, cu majoritate de 
voturi pentru, avizează favorabil propunerea pentru funcţiile de ministru 
al administraţiei şi internelor. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi, candidatul pentru funcţia de ministru al 

apărării, domnul Gabriel Oprea prezintă viziunea asupra modului în care 
Ministerul Apărării Naţionale îşi va îndeplini misiunile pe parcursul 
mandatului său.  

La finalul prezentării, membrii celor două comisii adresează o serie 
de întrebări candidatului, în special referitoare la dezvoltarea capacităţii 
de apărare a României, îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de NATO şi 
UE, nivelul de ambiţie al Armatei Române, încadrarea în restricţiile 
bugetare pe anul 2010, aplicarea la nivelul Ministerului Apărării 
Naţionale a legii unice de salarizare, prezenţa în teatrele de operaţii şi 
plata drepturilor aferente personalului participant la astfel de misiuni, 
precum şi problema construirii de locuinţe pentru personalul militar.  

La finalul dezbaterilor, membrii comisiilor acordă un aviz favorabil 
pentru învestirea domnului Gabriel Oprea în funcţia de ministru al 
apărării.   

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu declară închisă şedinţa.     

 
 

Preşedinte, 
 
 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Cotoc Anca Daria 


