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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 13, 14 şi 15 iunie 2006 

 
 

În ziua de 13 iunie 2006, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările între orele 12.30 – 16.00, având 
următoarea ordine de zi: 

 
1. Informarea membrilor Comisiei în legătură cu activitatea Serviciului de 

Protecţie şi Pază, de către domnul Lucian-Silvan Pahonţu, directorul acestei 
instituţii. 

  
2. Dezbaterea proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Locale.  
 
3. Dezbaterea propunerii legislative privind asigurarea temporară a cazării 

pentru sinistraţi în spaţii aparţinând Ministerului Apărării Naţionale.  
 

4. Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 218/ 2002 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. 
 
Lucrările au început cu dezbaterea propunerii legislative privind asigurarea 

temporară a cazării pentru sinistraţi în spaţii aparţinând Ministerului Apărării 
Naţionale, înscrisă la punctul 3 al ordinii de zi. În urma dezbaterii, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi pentru, întocmirea unui raport de 
respingere, întrucât adoptarea acestei propuneri legislative ar crea confuzii în 
privinţa atribuţiilor legale ale instituţiilor statului, prevederile propuse fiind deja 
cuprinse în planurile de intervenţie.  

La ora 13.00, domnul Lucian-Silvan Pahonţu, directorul Serviciului de 
Protecţie şi Pază, invitat la Comisie pentru a prezenta situaţia curentă din cadrul 
instituţiei pe care o conduce, i-a informat pe membrii Comisiei asupra activităţilor 
desfăşurate în ultima perioadă de către Serviciul de Protecţie şi Pază, dar mai ales 
asupra proiectelor şi strategiilor pe termen scurt şi mediu ale acestui serviciu.   
  Dintre aspectele prezentate, cele mai relevante s-au referit la strategia de 
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reorganizare a Serviciului de Protecţie şi Pază, astfel încât acesta să devină o 
structură credibilă, competitivă la nivel european şi mai ales cu o capacitate 
operativă mai bună. Membrii Comisiei au solicitat clarificări suplimentare asupra 
problemelor referitoare la politica de resurse umane a serviciului, o atenţie 
deosebită fiind acordată elaborării ghidului carierei şi implicaţiilor pe care 
adoptarea acestuia le va genera. De asemenea, au fost adresate întrebări vizând 
aspectele de logistică şi management, membrii Comisiei insistând asupra modului 
în care acestea pot fi eficientizate.   

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut proiectul de 
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Lcale şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi întocmirea unui raport de respingere.  

 
La finalul şedinţei, membrii Comisiei au luat în dezbatere propunerea 

legislativă pentru completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, înscrisă la punctul 4 al ordinii de zi şi, cu 
unanimitate de voturi, au hotărât respingerea acesteia. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 20 

(Stănişoară Mihai, Hellvig Eduard Raul, Bejinariu Eugen, Scutaru Adrian George, 
Mircovici Niculae, Niţă Constantin, Tudor Marcu, Canacheu Costică, Calimente 
Mihăiţă, Dan Iosif, Iriza Marius, Vlase Petru Gabriel, Oancea Viorel, Săniuţă 
Marian Florian, Popp Cosmin Gabriel, Toró Tiberiu, Văsioiu Horia, Voicu 
Cătălin, Voinea Florea, Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat 4 deputaţi: Amarie 
Constantin, Buruiană Aprodu Daniela, Paşcu Ioan Mircea, şi Raicu Romeo 
Marius, acesta din urmă, fiind înlocuit pe toată perioada sesiunii parlamentare de 
domnul deputat Ghiorghioni Ionesie, în conformitate cu prevederile art. 51 alin.(6) 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 În ziua de 14 iunie 2006, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională au primit vizita unei delegaţii de la uzinele suedeze Saab, 
care a făcut o prezentare detaliată a avionului de luptă multirol „Gripen”. Deşi 
oaspeţii prezenţi, printre care s-a numărat şi ambasadorul Suediei la Bucureşti, 
domnul Svante Kilandev, cunoşteau faptul că ţara noastră s-ar putea implica în 
proiectul F-35 Joint Strike Fighter al companiei americane Lockheed Martin, 
având în vedere declaraţia ministrului apărării naţionale, domnul Teodor Atanasiu, 
potrivit căreia „decizia finală va depinde de fondurile disponibile şi de ofertele 
altor producători de avioane”, au susţinut, totuşi,  posibilităţile tactico-tehnice ale 
aparatului de zbor, precum şi avantajul preţului mai redus al acestuia. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 20 
(Stănişoară Mihai, Hellvig Eduard Raul, Bejinariu Eugen, Scutaru Adrian George, 
Mircovici Niculae, Niţă Constantin, Tudor Marcu, Canacheu Costică, Calimente 
Mihăiţă, Dan Iosif, Iriza Marius, Vlase Petru Gabriel, Oancea Viorel, Săniuţă 
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Marian Florian, Popp Cosmin Gabriel, Toró Tiberiu, Văsioiu Horia, Voicu 
Cătălin, Voinea Florea, Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat 4 deputaţi: Amarie 
Constantin, Buruiană Aprodu Daniela, Paşcu Ioan Mircea, şi Raicu Romeo 
Marius, acesta din urmă, fiind înlocuit pe toată perioada sesiunii parlamentare de 
domnul deputat Ghiorghioni Ionesie, în conformitate cu prevederile art. 51 alin.(6) 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
 
 În ziua de 15 iunie 2006, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională l-au audiat pe ministrul apărării naţionale, domnul Teodor 
Atanasiu, în legătură cu achiziţionarea celor două fregate de luptă. În cadrul 
discuţiilor, au fost prezentate şi date asupra negocierilor şi a persoanelor care le-au 
purtat, începând cu scrisoarea de intenţie a părţii britanice, informarea CSAT, 
deciziile şi hotărârile Guvernului, acordul preliminar semnat de C.N.Romtehnica 
S.A. şi terminând cu semnarea oficială a acordului de achiziţii.  
  
 Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 20 
(Stănişoară Mihai, Hellvig Eduard Raul, Bejinariu Eugen, Scutaru Adrian George, 
Mircovici Niculae, Niţă Constantin, Tudor Marcu, Canacheu Costică, Calimente 
Mihăiţă, Dan Iosif, Iriza Marius, Vlase Petru Gabriel, Oancea Viorel, Săniuţă 
Marian Florian, Popp Cosmin Gabriel, Toró Tiberiu, Văsioiu Horia, Voicu 
Cătălin, Voinea Florea, Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat 4 deputaţi: Amarie 
Constantin, Buruiană Aprodu Daniela, Paşcu Ioan Mircea, şi Raicu Romeo 
Marius, acesta din urmă, fiind înlocuit pe toată perioada sesiunii parlamentare de 
domnul deputat Ghiorghioni Ionesie, în conformitate cu prevederile art. 51 alin.(6) 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red.Roxana Rus 


