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Comisia pentru apărare, ordine                                      Bucureşti, 15.12.2015                                        
publică  şi  siguranţă  naţională                                                         Nr. 4c-12/415 
 

PROCES VERBAL al 

lucrărilor Comisiei din 8 şi 11 decembrie 2015  

 
În ziua de 8 decembrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi :  

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 

Informaţii Externe (PLx 773/2015 ) 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea 

mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a 

materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative (PLx 826/2015) 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  

(PLx 844/2015) 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 845/2015)  

Şedinţa Comisiei este condusă de către domnul deputat Ion Răducanu, 

vicepreşedinte al Comisiei. 

La primul punct al ordinii de zi,  membrii Comisiei în urma  

dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către reprezentanţii Serviciului de 
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Informaţii Externe şi de către iniţiatoarea acestei iniţiative legislative, 

doamna senator Cristiana Anghel, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi amânarea dezbaterilor pentru  a cere puncte de vedere 

din partea CSAŢ- ului şi Guvernului.  

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma  dezbaterilor, şi a punctului de 

vedere exprimat pe care domnul Ion Mihai, reprezentantul Oficiului 

Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, membrii Comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi adoptarea acestui proiect de Lege cu o 

serie de amendamente cuprinse în anexa raportului. 

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât avizarea negativă a proiectului de Lege. 

 Dezbaterile asupra ordinii de zi fiind epuizate, domnul preşedinte de 

şedinţă Ion Răducanu declară închisă şedinţa.  

În ziua de 11 decembrie 2015, membrii Comisiei dezbat în cadrul unei 

şedinţe comune alături de membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Senatului,  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2016 şi proiectul Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2016. 

La dezbaterile din cadrul şedinţei comune participă reprezentanţi ai  

celor cinci instituţii aflate în aria de competenţă a Comisiilor pentru apărare, 

respectiv: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, 

Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi 

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.  

Ministerul Afacerilor Interne primul ordonator principal de credite 

participant la dezbateri este reprezentat de către domnul ministru Petre Tobă 

însoţit de către reprezentanţi din cadrul ministerului.  

Domnul ministru face referiri generale asupra bugetului Ministerului 

Afacerilor Interne iar, membrii Comisiei adresează întrebări referitore la 
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sumele alocate ministerului, despre programele aflate în derulare etc. În 

urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate membrii Comisiilor 

pentru apărare, hotărăsc avizarea favorabilă a bugetului Ministerului 

Afacerilor Interne cu un amendament de suplimentare a fondurilor destinate 

reabilitării centrelor de reţinere şi arest preventiv. Amendamentul este supus 

votului şi adoptat în unanimitate.  

Cel de–al doilea ordonator de credite participant la discuţiile asupra 

Legii bugetului se stat pe anul 2016 este Ministerul Apărării Naţionale, 

reprezentat  în cadrul şedinţei de către domnul  ministru Mihnea Motoc şi 

doamna Otilia Sava secretar de stat.  

După prezentarea  generală a  bugetului Ministerului Apărării 

Naţionale de către domnul ministru, membrii Comisiei adresează  o serie de 

întrebări referitore la sumele alocate ministerului. În urma dezbaterilor şi a 

punctelor de vedere exprimate membrii Comisiilor pentru apărare, hotărăsc 

avizarea favorabilă a bugetului Ministerului Apărării Naţionale cu un 

amendament referitor la cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea 

drepturilor de pensii şi asistenţă socială finanţate din bugetul de stat. 

Amendamentul este supus votului şi adoptat cu unanimitate de către domnii 

deputaţi şi senatori. 

 Bugetul Serviciului de Protecţie şi Pază este prezentat de către domnul 

general Lucian Pahonţu şi domnul Costea Ioan -  director economic. În urma 

dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de către domnii deputaţi şi 

senatori,  se supune la vot avizarea favorabilă a bugetului SPP în forma 

prezentată. Bugetul Serviciului de Protecţie şi Pază a fost votat cu 

unanimitate de voturi pentru.  

 Bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este prezentat de 

către domnul general Marcel Opriş. După dezbaterile generale asupra 

bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, membrii celor două 
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Comisii hotărăsc avizarea favorabilă a Bugetului acestei instituţii în urma 

discuţiilor purtate.  

Bugetul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat 

este prezentat în cadrul şedinţei de către domnul director adjunct Ion Mihai. 

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate membrii Comisiilor 

pentru apărare, hotărăsc avizarea favorabilă a bugetului instituţiei 

menţionate.  

Dezbaterile asupra ordinii de zi fiind epuizate, domnul preşedinte Ion 

Mocioalcă declară închisă şedinţa.  

 

 

 

 

Vicepreşedinte 
 

Ion Răducanu 
 
 


