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P R O C E S – V E R B A L
al lucrărilor Comisiei din 19 octombrie 2010 

 

În ziua de 19 octombrie 2010, lucrările Comisiei sunt conduse de domnul 
senator Teodor Meleşcanu, preşedintele Comisiei de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională a Senatului. 

Sunt prezenţi 19 de deputaţi din totalul de 25 de membri ai Comisiei. 
Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  
1. Dezbaterea, în fond, a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării (835BP). 
 
Şedinţa se desfăşoară în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Senatului. 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitat, domnul Iulian Fota, 

consilier prezidenţial pentru securitate naţională. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul senator Teodor Meleşcanu propune ca, 

după discuţiile generale din cadrul şedinţei precedente, să se treacă la discuţiile 
pe capitole şi subcapitole.  Domnule senator supune votului propunerea, care 
este adoptată cu unanimitate de voturi de către membrii celor două comisii. 

Domnul Teodor Meleşcanu propune şi supune votului participarea 
reprezentanţilor mass-media la şedinţa reunită a celor două comisii. Propunerea 
este respinsă, întrunind 8 voturi pentru, 10 împotrivă şi 2 abţineri. 

Domnul senator Teodor Meleşcanu propune ca, înaintea începerii 
dezbaterilor, să se voteze eliminarea menţionării campaniilor de presă la 
comandă printre vulnerabilităţile la adresa securităţii naţionale. Propunerea este 
respinsă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi. 

Domnul deputat Marian Florian Săniuţă propune un nou text în cadrul 
introducerii Strategiei Naţionale de Apărare (SNAp); „România trebuie să 
consolideze un model de securitate bazat pe principiile şi valorile NATO şi UE: 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, statul de drept, 
democraţia, dialogul, toleranţa, transparenţa şi solidaritatea”. Amendamentul 
este adoptat cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi. 

La pagina 5, paragraful 2, domnul deputat Marian Florian Săniuţă propune 
următorul amendament: „matricea de securitate cuprinde următoarele 
elemente: relaţia securitate-prosperitate-libertate-democraţie-identitate ...”. 



2 
 

Amendamentul este adoptat cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor 
prezenţi. 

La pagina 5, paragraful 5, domnul deputat Marian Florian Săniuţă propune 
următorul amendament: „siguranţa cetăţeanului reprezintă al treilea element al 
matricei, iar statul are datoria de a identifica strategii sectoriale eficiente de 
protejare a sa şi de respectare a drepturilor persoanei”. Amendamentul este 
adoptat cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi. 

La pagina 5, paragraful 6, domnul senator Teodor Meleşcanu propune 
următorul amendament: „pe de altă parte, pentru a garanta eficienţa efortului şi 
legitimitatea sa, asigurarea apărării şi securităţii naţionale trebuie realizată sub 
control democratic, Parlamentul, prin instrumentele specifice, având rolul 
principal. Totodată, societatea civilă, prin intermediul organizaţiilor non-
guvernamentale …”. Amendamentul este adoptat cu votul majorităţii deputaţilor 
şi senatorilor prezenţi. 

La pagina 6, paragraful 1, domnul deputat Marian Florian Săniuţă propune 
următorul amendament: „în egală măsură, prezenta strategie, urmare a 
evoluţiilor internaţionale produse, actualizează răspunsul României la principalele 
probleme interne şi externe cu care este posibil să se confrunte în perioada 
următoare, propunând soluţii şi căi de gestionare.”. Amendamentul este adoptat 
cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi. 

La pagina 6, paragraful 6, domnul deputat Marian Florian Săniuţă propune 
următorul amendament: „Astăzi, statele din această regiune ne sunt alături, fie 
ca aliaţi în cadrul NATO, fie ca parteneri”. Amendamentul este adoptat cu votul 
majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi. 

La pagina 7, paragraful 1, domnul senator Teodor Meleşcanu propune 
următorul amendament: „Buna guvernare, relansarea economiei şi 
diminuarea tensiunilor sociale, reconstruirea încrederii în autorităţi pe 
baza recâştigării legitimităţii şi credibilităţii, rămân instrumentul prin care 
democraţia trece din planul conceptelor şi teoriilor în planul vieţii reale…”. 
Amendamentul este adoptat cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor 
prezenţi. 

Domnul deputat Marian Florian Săniuţă propune, la pagina 7, paragraful ,1 
un nou text; „Un rol important în procesul de consolidare a stabilităţii şi 
securităţii noilor democraţii din Europa centrală, de est şi de sud-est revine 
capacităţii statelor şi a societăţilor de a promova o gestiune eficientă a 
intereselor publice, de a garanta exercitarea responsabilă şi eficientă a puterii, în 
deplin acord cu principiile democraţiei şi cerinţele respectării drepturilor omului. 
Expresia publică a acestor exigenţe este buna guvernare, domeniu în care în 
România – ca şi în majoritatea statelor din această regiune – s-au înregistrat, în 
anii care au trecut de la prăbuşirea regimurilor comuniste, progrese însemnate”. 
Amendamentul este adoptat cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor 
prezenţi. 

La pagina 7, paragraful 2, domnul deputat Marian Florian Săniuţă propune 
următorul amendament: „nu în ultimul rând, în linia enunţată în Strategia de 
Securitate Naţională a României din 2006, actuala strategie susţine importanţa 
deţinerii de către statul român a unei capacităţi adecvate de analiză, adaptare, 
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anticipare şi răspuns….”. Amendamentul este adoptat cu votul majorităţii 
deputaţilor şi senatorilor prezenţi. 

La pagina 7, paragraful 4, domnul deputat Doru Claudian Frunzulică  şi 
domnul senator Teodor Meleşcanu propun următorul amendament: „principala 
resursă a oricărui stat o constituie chiar cetăţenii acestuia.  Ca atare, un stat 
competitiv este unul în care cetăţenii acestuia pot acţiona liberi”. 
Amendamentul este adoptat cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor 
prezenţi. 

La pagina 8, paragraful 2, domnii deputaţi Eugen Bădălan, Marian Săniuţă 
şi Mihăiţă Calimente propun următorul amendament: „Interesele naţionale 
fundamentale sunt acele nevoi şi aspiraţii esenţiale […]. Interesele naţionale 
fundamentale sunt caracterul naţional al statului, suveranitatea şi 
independenţa, unitatea şi indivizibilitatea sa. De asemenea, considerăm interese 
naţionale fundamentale, prin importanţa lor pentru ţară, forma republicană de 
guvernământ, statul de drept, independenţa justiţiei, libertatea presei, 
pluralismul politic şi limba oficială, româna, drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale persoanei. Apărarea intereselor naţionale fundamentale 
este considerată a fi obligaţia fiecărui cetăţean al României”. Amendamentul este 
adoptat cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi. 

La pagina 8, paragraful 4, domnul senator Teodor Meleşcanu propune 
următoarele texte noi:  

• depăşirea crizei economice; 
• îmbunătăţirea percepţiei publice despre România; 
• asigurarea dezvoltării educaţiei şi sănătăţii populaţiei. 

 
Amendamentul este adoptat cu majoritate de voturi. 
 
Tot la paragraful 4 al paginii 8, domnul deputat Marian Florian Săniuţă 

propune adăugarea următorului text: „reducerea nivelului de sărăcie”. 
Amendamentul este adoptat cu majoritatea voturilor membrilor celor două 
comisii. 

La pagina 10, paragrafele 2 şi 3, domnul deputat Marian Florian Săniuţă 
propune următoarele amendamente: „Pentru a avea valoare, Strategia va fi 
urmată de planuri concrete de acţiune şi de politici specifice, sectoriale”, 
respectiv, „pentru punerea în aplicare a Strategiei, instituţiile cu responsabilităţi 
în domeniul securităţii naţionale vor dezvolta un set de capacităţi puternice, 
echilibrate şi flexibile”. Amendamentele sunt adoptat cu majoritate de voturi. 

La pagina 13, domnul deputat Eugen Bădălan propune următorul 
amendament: „Principalele riscuri şi ameninţări la adresa României sunt interne 
şi externe”. Amendamentul este adoptat cu majoritate de voturi. 

Domnul senator Teodor Meleşcanu propune ca „traficul ilegal de persoane” 
să fie trecut în rândul vulnerabilităţilor, nu al riscurilor. Amendamentul este 
adoptat cu majoritate de voturi. 

La pagina 13, domnul deputat Marian Florian Săniuţă propune următorul 
amendament: „degradarea mediului înconjurător şi dezastrele, inclusiv cele 
generate de schimbări climatice”. Amendamentul este adoptat cu majoritate de 
voturi. 



Domnul senator Teodor Meleşcanu propune ca, la pagina 14, să fie 
eliminat următorul text: „fenomenul campaniilor de presă la comandă cu scopul 
de a denigra instituţii ale statului, prin răspândirea de informaţii false despre 
activitatea acestora; presiunile exercitate de trusturi de presă asupra deciziei 
politice în vederea obţinerii de avantaje de natură economică sau sau în relaţia 
cu instituţii ale statului”. Cu majoritate de voturi, amendamentul este respins. 

Domnul senator Teodor Meleşcanu, în calitate de preşedinte de şedinţă, 
decide verificarea cvorumului şi constată inexistenţa acestuia. 

Ca urmare a lipsei cvorumului regulamentar, domnul senator Teodor 
Meleşcanu declară închisă şedinţa celor două comisii. 

 
 

 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
consultant Andrei Voicu 

4 
 


	PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
	CAMERA  DEPUTAŢILOR 


		2010-11-09T11:15:06+0200
	Mihai I. Taranu




