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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                      SENAT 
Comisia pentru apărare, ordine                                  Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională                                       publică şi siguranţă naţională 
Nr. 32/630/02.11.2004         Nr.XVII/220 /02.11.2004 
 
 
 

A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 

 
 
 

 
I. Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, reunite în şedinţă comună, în ziua de          
2 noiembrie 2004, au dezbătut şi analizat proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2005, pentru ministerele, direcţiile şi serviciile aprobate în acest sens de 
către Birourile Permanente reunite ale Parlamentului. 

 
   La şedinţa Comisiilor au participat miniştri, secretari de stat şi şefi 

ai instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, 
în calitate de ordonatori principal de credite, care au prezentat concluziile şi 
propunerile asupra bugetelor proprii.  

 
   Comisiile noastre, cu majoritate de voturi pentru, avizează 

favorabil proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005 pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională, pe care îl supune spre analiză 
Comisiilor reunite pentru buget, finanţe şi bănci, respectiv, aprobării 
Parlamentului. 

 
II. Din discuţiile şi propunerile formulate, Comisiile pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au 
admis următoarele amendamente : 

 

aparare
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1. Cheltuielile Ministerului Administraţiei şi Internelor să fie 
suplimentate astfel: 

a) 10.000 miliarde lei, la rectificarea bugetară pe anul 2005, 
pentru corelarea drepturilor salariale în sensul aplicării 
valorii de referinţă sectorială majorată şi în cadrul acestui 
minister; 

b) suplimentarea la Capitolul Investiţii cu 300 miliarde lei, 
proveniţi din vânzarea locuinţelor de serviciu; 

c) suplimentarea Cheltuielilor de capital cu 400 miliarde lei, 
necesari pentru continuarea reformei ministerului şi 
aplicarea prevederilor din aquiss-ul comunitar; 

 
2. Suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază 
cu suma de 144 miliarde lei, din care: 
a) Cheltuieli de personal – 77 miliarde lei; 
b) Cheltuieli materiale şi servicii – 27 miliarde lei; 
c) Cheltuieli de capital – 40 miliarde lei.  
Solicitarea are în vedere asigurarea plăţii integrale a drepturilor 
băneşti cuvenite personalului instituţiei prin aplicarea valorii de 
referinţă sectorială majorată, asigurarea protecţiei balistice a 
personalului, prin achziţionarea de veste antiglonţ, asigurarea 
operativităţii permanente a tehnicii din dotare, continuarea 
programului de înzestrare cu principalele categorii de tehnică 
specifică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării nr. 98/2001.     

 
3. Suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale, la Titlul I  Cheltuieli de personal, cu suma de 88, 731 
miliarde lei, necesari asigurării plăţii integrale a drepturilor salariale 
pe anul 2005. 
 
4. Suplimentarea bugetului Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, cu suma de 2.433,6 miliarde lei, din care: 
a) cheltuieli materiale – 1.977, 7 miliarde lei; 
b) cheltuieli de capital – 455,9 miliarde lei. 
Solicitarea are în vedere continuarea reformei sistemului penitenciar şi  
aplicarea prevederilor din aquiss-ul comunitar. 
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5. Suplimentarea bugetului Direcţiei Generale de Protecţie şi 
Anticorupţie cu 21,9 miliarde lei, din care: 
a) cheltuieli de personal – 8,5 miliarde lei; 
b) cheltuieli materiale – 9,4 miliarde lei; 
c) cheltuieli de capital – 4 miliarde lei. 
Solicitarea are în vedere asigurarea plăţii integrale a drepturilor 
băneşti cuvenite personalului instituţiei, dotarea cu mijloace materiale 
specifice, necesare pentru desfăşurarea activităţii, achiziţionarea de 
mijloace fixe performante. 
  
 
 
 
 
Răzvan IONESCU                                Sergiu NICOLAESCU                                    

 
 


