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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  8, 9 şi 10 martie 2011 
 

 
 

În ziua 8 martie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

unor acte normative din domeniul naval (PL x 69/2011); 

2. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative privind participarea 

forţelor armate la operaţii în afara teritoriului statului român 

(Pl x 59/2011); 

3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al 

muniţiilor (PL x 728/2010); 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, formularea unui aviz favorabil asupra propunerii 

legislative. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, amânarea dezbaterii pe fond a propunerii legislative. 

La punctul 3  al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii pe fond a proiectului de lege. 
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La data de 9 martie 2011, între orele 11.00-13.30,  Comisia a efectuat o 

vizită de documentare-informare la Statul Major General. 

La activitate au participat, din partea Comisiei, domnii deputaţi Costică 

Canacheu, George Scutaru, Ana Gheorghe, Adrian Bădulescu, Eugen 

Bădălan, Mihăiţă Calimente, Doru-Claudian Frunzulică, Niculae Mircovici, 

Ştefan Daniel Pirpiliu şi Angel Tîlvăr.  

Din partea Ministerului Apărării Naţionale au fost prezenţi la întâlnire: 

ministrul apărării naţionale, domnul Gabriel Oprea, secretarul de stat pentru 

relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii 

personalului, domnul Mihail Vasile-Ozunu, şeful Statului Major General, 

domnul general-maior dr. Ştefan Dănilă, directorul general al Direcţiei 

Generale de Informaţii a Apărării, domnul general-locotenent ing. dr. 

Gheorghe Savu, locţiitorii şefului SMG, directorul SMG, şefii celor 8 direcţii 

ale SMG, şeful Direcţiei financiar-contabile, alţi oficiali.  

Întâlnirea a debutat cu prezentarea făcută de şeful SMG, referitoare la 

locul şi rolul Statului Major General.  

Principalele teme abordate pe parcursul prezentării au fost legate 

de:  

1. Obiectivul fundamental şi obiective prioritare ale SMG; 

2. Contribuţia României la NATO şi UE; 

3. Planul cu principalele activităţi ale SMG şi ale unităţilor 

subordonate; 

4. Situaţia alocării resurselor financiare şi umane; 

5. Evaluarea stării de spirit a personalului; 

6. Scutul antirachetă – etapele negocierii. 

Şeful SMG a afirmat că situaţia economico-financiară a ultimilor 2 ani 

a generat necesitatea reformulării obiectivelor SMG. Astfel, obiectivul 

fundamental pentru anul 2011 îl reprezintă menţinerea unei capacităţi 

militare credibile, în măsură să asigure securitatea şi integritatea 
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teritorială a României şi îndeplinirea angajamentelor asumate pe plan 

internaţional, în concordanţă cu resursele la dispoziţie. De asemenea, 

generalul-maior. dr. Ştefan Dănilă a prezentat contribuţia actuală a Armatei 

României în diferite teatre de operaţii, sub egida NATO, UE, ONU, OSCE. 

Acesta a menţionat faptul că aportul României la NRF, cu forţe dislocabile 

în stand by, va atinge maximul în anul 2014, pentru aceasta fiind necesar 

finalizarea procesului de pregătire, echipare şi operaţionalizare, precum şi 

asigurarea resurselor necesare.  Totodată, România va participa la Grupurile 

tactice de luptă ale Uniunii Europene (EUBG) în a 2-a parte a anului 2011, la 

BG HELBROC, condus de Grecia.  

De asemenea, acesta a mai arătat că Afganistanul rămâne principalul 

teatru de operaţii pentru Armata Română în 2011, iar începând cu 15 martie 

a.c., România va prelua comanda aeroportului din Zabul. România participă 

la faza a IV-a ISAF, care înseamnă, potrivit deciziei politice luate la 

Summit-ul de la Lisabona, predarea treptată, până în 2014, a autorităţii către 

trupele de securitate afgane.  

În continuare, locţiitorul şefului Direcţiei instrucţie şi doctrină a 

prezentat planul de activităţi al SMG şi a structurilor subordonate pentru 

anul în curs, precum şi ponderea fiecărei activităţi.  

Şeful Direcţiei structuri şi planificarea înzestrării a prezentat situaţia 

alocării resurselor pentru cele 8 programe majore, aşa cum au fost stabilite 

prin Directivele de planificare a apărării.  

La rândul său, Şeful Direcţiei personal şi mobilizare a prezentat situaţia 

încadrării cu personal a SMG, atât pe categorii de personal, cât şi pe 

categorii de forţe.  

Şeful Direcţiei planificare strategică a prezentat etapele negocierii 

privind instalarea pe teritoriul României a unor elemente de interceptare.  

La finalul prezentărilor, membrii Comisiei au apreciat calitatea 

prezentării făcute de către conducerea SMG, care a fost “sinceră şi la obiect” 
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şi au adresat o serie de întrebări oficialilor M.Ap.N., referitoare la 

problemele legate de insuficienţa resurselor financiare alocate Armatei 

Române, la Programul avion multirol, care prevede pentru prima etapă 

posibilitatea revitalizării avioanelor MIG-21, urmând ca ulterior să fie 

achiziţionate alte avioane multirol, relocarea unor unităţi militare, starea 

dotărilor cu armament şi tehnică de luptă în teatrele de operaţii, apărarea 

cibernetică, misiunea din Afganistan, podul aerian din Libia, care “a fost un 

succes al Armatei Române şi al Ministerului de Externe”, modul de 

valorificare a terenurilor armatei prin construirea unor locuinţe sociale 

destinate militarilor, alte elemente de interes militar naţional.  

 

La data de 10 martie 2011, membrii Comisiei l-au audiat pe inspectorul 

general al Jandarmeriei Române, domnul colonel Costel Gavrilă, 

împuternicit să asigure conducerea acestei structuri. 

În deschidere, domnul colonel Costel Gavrilă a făcut o scurtă 

prezentare a organizării Jandarmeriei Române şi a arătat în continuare care 

sunt atribuţiile acesteia referitoare la: 

- apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private; 

- prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale 

legilor în vigoare; 

- combaterea actelor de terorism; 

- protecţia instituţiilor fundamentale ale statului; 

- executarea unor misiuni internaţionale. 

De asemenea, acesta a mai prezentat nivelul alocării resurselor 

bugetare şi tehnico-materiale ale IGJR pe anul în curs, starea de disciplină şi 

morală a jandarmilor, alte probleme cu care se confruntă Jandarmeria 

Română. Totodată, inspectorul general a mai arătat şi posibilitatea 

restructurării unor posturi din statele de organizare, punând accentul pe 
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oportunitatea îmbunătăţirii continue a managementului instituţiei şi pe 

necesitatea adaptării organizării IGJR funcţie de evoluţia mediului în care 

evoluează. 

După încheierea prezentării, membrii Comisiei au considerat că modul 

în care aceasta a fost făcută a fost unul foarte bun, inspectorul general 

reuşind să  transmită parlamentarilor acele date şi informaţii menite să pună 

mai bine în evidenţă eforturile Jandarmeriei Române pentru îndeplinirea 

misiunilor specifice. De asemenea, domnii parlamentari şi-au exprimat 

încrederea că prin unirea eforturilor Legislativului cu cele ale IGJR se va 

ajunge la crearea cadrului legislativ optim pentru ca principala misiune a 

jandarmilor - de apărare a ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi a proprietăţii publice şi private - să 

fie îndeplinită în cele mai bune condiţii.  
 
 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (24), au fost prezenţi 21 

(domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian Săniuţă, Adrian George 

Scutaru, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Eugen 

Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică Dumitru, Doru-Claudian Frunzulică, 

Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Constantin 

Niţă, Pálfi Mózes Zoltán, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe, 

Angel Tîlvăr şi Gabriel Vlase) şi au absentat trei, domnii deputaţi Ştefan 

Daniel Pirpiliu (PD-L), Gabriel Oprea (independent) şi Claudiu Ţaga 

(independent). 

                                              Preşedinte, 

 

   Costică  Canacheu 
 
 

Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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