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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR       
Comisia pentru apărare, ordine  publică şi siguranţă naţională                 

                              SENAT  
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

Nr. 32/366/2011                                                                                                                                                    Nr. XXV/191/2011 
 
 

A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012 

 
În conformitate cu prevederile art. 1 pct.2, ale art. 9 şi art. 10 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisiile 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Parlamentului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2012, trimis cu adresa nr. PL x 692 din 28 noiembrie 2011, respectiv,  L 717, din aceeaşi dată. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi ale art. 58 din Regulamentul Senatului, comisiile au dezbătut 
proiectul de lege menţionat  în şedinţa comună din ziua de 5 decembrie 2011. 
 Membrii comisiilor au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Oficiului 
Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. 
 La lucrările comisiilor au participat miniştri, secretari de stat şi şefi ai instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în 
calitate de ordonatori principali de credite, care au prezentat concluzii şi propuneri asupra bugetelor proprii. 
 Cu majoritate de voturi, proiectul legii bugetului şi anexele referitoare la bugetele pe 2012 ale instituţiilor aflate în competenţa celor două comisii 
au fost avizate favorabil, cu amendamentele admise şi respinse, prezentate în anexe. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
          
 
              PREŞEDINTE,                                                                                                                                          PREŞEDINTE, 
                                                                                                  
         Costică  CANACHEU                                                                                                                                             Teodor  MELEŞCANU                     
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                   ANEXA     
                                       la Avizul comun nr. 

32/366//XXV/191/05.12.2011 
 
 

 
 
 

A M E N D A M E N T E   A D M I S E  
la  proiectul  Legii bugetului  de stat pe anul 2012 

 
Nr. 
crt 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

1.  Serviciul de Protecţie şi Pază 
Anexa nr. 3/33/28 
Capitolul 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”/Grupa/Titlu 
71/Titlul XII „Active 
nefinanciare”/Articolul 01 „Active 
fixe”/Alineatul 01 „Construcţii” 

La Capitolul 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, Grupa/Titlu 71, Titlul 
XII „Active nefinanciare”, Articolul 01 
„Active fixe”, Alineatul 01 „Construcţii” se 
suplimentează cu suma de 18.000 mii lei. 

(Autor: Comisiile)  

Obiectivul de investiţii 
publice „Sediul 
Serviciului de Protecţie şi 
Pază” este finanţat 
insuficient, alocându-se 
pentru anul 2012 doar 
17.000 mii lei.  
Sursa de finanţare: 
fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
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A M E N D A M E N T E   R E S P I N S E 
la proiectul  Legii bugetului  de stat pe anul 2012 

 
 

Nr. 
crt 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

1. Legea bugetului de stat pe anul 2012  
Capitolul I – Dispoziţii generale, 
Secţiunea 1 – Dispoziţii referitoare la 
bugetul de stat pe anul 2012 
 
Introducere articol nou după Art. (2) 

După articolul 2 se introduce un nou 
articol, art.2¹, cu următorul cuprins: 
„Art. 2¹. – (1) În anul 2012 se alocă un 
procent de 2 % din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice sectoriale 
şi structurale din domeniul apărării. 
(2) Bugetul ordonatorului principal de 
credite şi anexa respectivă se modifică 
corespunzător. 
(3) – Cheltuirile legate de participarea 
forţelor armate române la operaţiunile 
în străinătate sub egida ONU, OSCE, 
NATO, Uniunii Europene sau în 
cadrul unor coaliţii multinaţionale vor 
fi suportate din alte fonduri 
guvernamentale.” 
 
(Autori: domnii senatori Crin Antonescu , 
Teodor Meleşcanu, Ovidiu Mario Oprea, 
Dan Radu Ruşanu, Vasile Mustăţea, 
Marius Nicoară şi domnii deputaţi 
George Scutaru, Mihăiţă Calimente 
Eugen Nicolăescu, Daniel Chiţoiu, 
Gheorghe Dragomir, Ioan Ţintean, Titi 
Holban, Mihai Donţu ) - Grupurile 
parlamentare ale PNL  
 

Pentru derularea unor programe 
strategice de înzestrare a Armatei 
Române, aprobate de CSAT,  
care să permită îndeplinirea 
misiunilor acesteia.  
 
Sursa de finanţare: credite 
externe  
 
Participarea Armatei Române la 
misiuni în afara teritoriului 
naţional reprezintă o decizie 
politică asumată la nivel 
internaţional şi nu trebuie să 
greveze doar bugetul apărării.   
 
 
 
 

Pentru încadrarea în 
deficitul bugetare 
negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea 
unui echilibru bugetar 
în anul 2012. 
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2. Legea bugetului de stat pe anul 2012  
Capitolul I – Dispoziţii generale, 
Secţiunea 1 – Dispoziţii referitoare la 
bugetul de stat pe anul 2012 
 

După articolul 2 se introduce un nou 
articol, art.2¹, cu următorul cuprins: 
„Art. 2¹. – (1) În anul 2012 cheltuielile 
pentru finanţarea activităţii de ordine 
publică se asigură din fonduri bugetare 
în limita a  cel puţin 2, 5 % din PIB.” 
(Autor: dl.dep. Marian Săniuţă, 
independent) 

Fondurile sunt necesare pentru 
completarea deficitului de 
mijloace tehnice al MAI , precum 
şi pentru desfăşurarea în condiţii 
optime a misiunilor specifice.  
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Pentru încadrarea în 
deficitul bugetare 
negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea 
unui echilibru bugetar 
în anul 2012.   
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