
 

 

             
 

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

                                                         SENAT                                                                                                          
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

Nr. 4c-12/1211/2017                                                                                                                                                                                               Nr. XXV/407/2017 
 

AVIZ  COMUN 
asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
În conformitate cu prevederile art. 21 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 2018, trimis cu adresele nr. PL x 567/2017, respectiv  L 521/2017. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, ale art. 67 din Regulamentul Senatului, cu 
modificările ulterioare, precum și ale art. 11 și 13 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
membrii celor două Comisii au dezbătut proiectul de lege mai sus menționat în ședința comună din data de 12 decembrie 2017. 
 Membrii Comisiilor au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de 
buget ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Informaţii Externe, 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 făcut o scurtă prezentare a priorităţilor de finanţare 
pentru anul 2018. 
 Cu majoritate de voturi pentru, Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexele referitoare la bugetele pe 2018 ale 
instituţiilor aflate în competenţa celor două Comisii a fost avizat favorabil, cu amendamentele admise și respinse, prezentate în 
anexele la prezentul aviz. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

          
PREŞEDINTE, 

 
 

 
PREȘEDINTE, 

                                                                                                

Dorel-Gheorghe CĂPRAR Iulian DUMITRESCU 

 

Domnului deputat Viorel ȘTEFAN, Președintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor 
Domnului senator Eugen-Orlando TEODOROVICI, Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului 
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 ANEXA nr. 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE  
la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
Nr.  
crt. 

 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat  

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motiva ţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

1. Anexa nr. 3/19  
Ministerul Afacerilor Interne 
 

Se propune alocare de 
fonduri în sumă de 346.545 
lei și includerea în 
Programul anual de 
investiții al Ministerului 
Afacerilor Interne a unor 
acțiuni ce se finanțează de 
la Titlul XIII "Active 
nefinanciare" poziția C 
"Alte cheltuieli de 
investiții" Capitolul 51 
pentru a putea demara 
întocmirea documentelor 
tehnico-economice. 
 
 
Autor:  Comisiile pentru 
apărare, ordine publică și 
siguranță națională ale 
parlamentului României 
 

Având în vedere faptul că Palatul 
Administrativ al județului Bistrița-Năsăud 
înregistrează consumuri energetice mari, 
Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud 
intenționează să acceseze fonduri europene 
nerambursabile în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea 
de Investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri 
publice, pentru creșterea eficienței energetice 
a clădirii. Pentru elaborarea cererii de 
finanțare conform Ghidului Solicitantului este 
necesar a se întocmi o serie de documente 
tehnico-economice, suport pentru cererea de 
finanțare. În urma studiului de piață, pentru 
întocmirea documentelor tehnico-economice 
premergătoare depunerii cererii de finanțare, 
se estimează ca fiind necesară suma de 
346.545 lei. 
 
Sursa de finanțare: Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2018, Anexa 3/19 Ministerul 
Afacerilor Interne, prin redistribuire cu 
diminuare de la Titlul XIII-Active 
nefinanciare, Capitolul 61. 

Necesitatea alocării 
acestor sume este 
dată de consumul 
actual foarte mare 
de resurse 
energetice. 

 
 



 

 

ANEXA nr. 2 
AMENDAMENTE RESPINSE  

la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

1. Anexa nr. 3/18/02  
Ministerul Ap ărării  Naționale 
 
Capitol 6001 
Grupa 20 
Titlul II 
Articol 01 Alineat 05 
(Carburanți lubrifianți) 
 
 

Se propune majorarea creditelor bugetare 
de la suma de 181.397 mii lei la suma de 
210.500 mii lei 
 
 
 
 
 
 
Autor:  Senator Nicoleta Ramona Dinu (USR) 
 

În contextul geopolitic actual în care 
trebuie ridicată capacitatea de luptă a 
armatei, se impune, printre altele și 
creșterea numărului orelor de instrucție. 
O consecință a acestui fapt este și 
creșterea consumului de carburanți și 
lubrifianți, îndeosebi pentru asigurarea 
funcționării echipamentelor de resortul 
Forțelor Aeriene și al Forțelor Navale. 
În proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2018 se prevede o scădere a 
cheltuielilor față de anul precedent 
pentru carburanți și lubrifianți cu 
9,94%. În considerarea celor 
menționate anterior, dar și datorită 
faptului că prețul carburanților și 
lubrifianților este în creștere, se 
propune majorarea creditelor bugetare 
aferente carburanților și lubrifianților 
de la suma de 181.397 mii lei la suma 
de 210.500 mii lei prin redistribuire de 
la capitolul 5001/grupa 10/articol 01 
Cheltuieli salariale în bani. 

Propunerile de 
amendament 
determină 
majorarea nivelului 
deficitului bugetar, 
încălcând 
prevederile art. 17 
alin.3 din Legea nr. 
500/2002 privind 
finanţele publice. 

2. Anexa 3/18/02  
Ministerul Ap ărării Na ţionale 
Capitol 6001 
Grupa 20 

Se propune majorarea creditelor bugetare 
de la suma de 172.688 mii lei la suma de 
230.500 mii lei 
 

Datorită subfinanțării Ministerului 
Apărării Naționale în anii precedenți, 
necesarul de piese de schimb pentru 
reperarea echipamentelor, precum și 

Propunerile de 
amendament 
determină 
majorarea nivelului 



 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

Ttitlul II 
Articol 01 Alineat 06  
(Piese de schimb) 
 
 
  

Autor:  Senator Nicoleta Ramona Dinu (USR)  
 

pentru menținerea acestora în stare de 
funcționare a crescut substanțial în 
ultima perioadă. În proiectul Legii 
bugetului de stat pe anal 2018 se 
prevede o scădere cu 21,87% a sumei 
alocate pentru piese de schimb față de 
anul precedent. În considerarea celor 
menționate anterior, se propune 
majorarea creditelor bugetare aferente 
pieselor de schimb de la suma de 
172.688 mii lei la suma de 230.500 mii 
lei prin redistribuire de la 
capitolul5001/grupa 10/articol 01 
Cheltuieli salariale în bani 

deficitului bugetar, 
încălcând 
prevederile art. 17 
alin.3 din Legea nr. 
500/2002 privind 
finanţele publice. 

3. Anexa 3/18/02  
Ministerul Ap ărării Na ţionale 
 
Capitol 6001 
Grupa 71  
Articol 03 (Reparații capital 
aferente activelor fixe) 

Se propune majorarea creditelor bugetare 
de la suma de 77.461 mii lei la suma de 
220.500 mii lei 
 
 
Autor: Senator Nicoleta Ramona Dinu (USR) 
 

Datorită fondurilor relative scăzute 
avute la dispoziție de Ministerului 
Apărării Naționale în anii precedenți 
pentru executarea reparațiilor capitale 
la echipamentele din dotare, precum și 
pentru achiziții de echipamente militare 
performante, o parte semnificativă 
dintre cele aflate în present în 
înzestrarea Forțelor Armate, sunt 
defecte, sau se află într-un stadiu 
avansat de îmbătrânire, necesitând 
executarea reviziilor generale. 
Înproiectul Legii bugetului de stat pe 
anal 2018 se prevede o scădere cu 
63,72% a sumei alocate pentru 
reparațiile capital aferente activelor fixe 
față de anul precedent. În considerarea 

Propunerile de 
amendament 
determină 
majorarea nivelului 
deficitului bugetar, 
încălcând 
prevederile art. 17 
alin.3 din Legea nr. 
500/2002 privind 
finanţele publice. 



 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

celor menționate anterior, precum și 
datorită necesității menținerii la un 
nivel ridicat a capacității de luptă a 
armatei, se propune majorarea 
creditelor bugetare allocate pentru 
reparații capital aferente activelor fixe 
de la suma de 76.461 mii lei la suma de 
220.500 mii lei prin redistribuire de la 
capitolul 5001/grupa 10/articol 01 
Cheltuieli salariale în bani 

4. Anexa 3/18/02  
Ministerul Ap ărării Na ţionale 
Ministerul Apărării Naționale 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II-Bunuri şi servicii 
Articol 01 Alineat 05 
 

Se propune suplimentarea sumei alocate cu 
161.713 mii lei pentru asigurarea 
necesarului de carburanți-lubrifian ți 
pentru funcționarea tehnicii militare 
potrivit standardelor NATO 
 
Autor: Senator Nicu Fălcoi (USR) 

Asigurarea 100% (în proiectul de buget  
se asigură doar 48%) a necesarului de 
carburanți-lubrifianți pentru 
funcționarea tehnicii militare potrivit 
standardelor NATO (180 ore de 
zbor/pilot, 3132 zile instrucție pe 
mare/fluviu, 150 ore de marș pentru un 
militar din forțele terestre, etc) 
Sursa de finanțare: Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2018 
Anexa 3/18/02 Ministerul Apărării 
Naționale, Capitol 6001, Grupa  71, 
Titlul XIII-Active nefinanciare, Articol 
01, Alineat 30 

Propunerile de 
amendament 
determină 
majorarea nivelului 
deficitului bugetar, 
încălcând 
prevederile art. 17 
alin.3 din Legea nr. 
500/2002 privind 
finanţele publice. 

5. Anexa 3/18/02  
Ministerul Ap ărării Na ţionale 
 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II-Bunuri şi servicii 
Articol 01 Alineat 06 

Se propune suplimentarea sumei alocate cu 
108.426 mii lei pentru asigurarea pieselor 
de schimb pentru tehnica de luptă 
 
Autor:  Senator Nicu Fălcoi (USR) 

Asigurarea 100% (în proiectul de buget 
se asigură doar 50%) a pieselor de 
schimb pentru tehnica de luptă aflată în 
dotarea MU și unități. 
Anexa 3/18/02 
Sursa de finanțare: Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2018 

Propunerile de 
amendament 
determină 
majorarea nivelului 
deficitului bugetar, 
încălcând 
prevederile art. 17 



 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

Anexa 3/18/02 Ministerul Apărării 
Naționale, Capitol 6001, Grupa  71, 
Titlul XIII-Active nefinanciare, Articol 
01, Alineat 30 

alin.3 din Legea nr. 
500/2002 privind 
finanţele publice. 

6. Anexa 3/18/02  
Ministerul Ap ărării Na ţionale 
 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II-Bunuri şi servicii 
Articol 02 
Titlul II – Bunuri și servicii  
Articolul 02 
 

Se propune suplimentarea sumei alocate cu   
16525 mii lei pentru asigurarea 
cheltuielilor de reparații curente la clădiri 
 
 
 
Autor: Senator USR Nicu Fălcoi 

Asigurarea în proporție de 100% (în 
proiectul de buget se asigură doar 75%) 
a cheltuielilor pentru efectuarea de 
reparații curente la cladiri. 
Sursa de finanțare: Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2018 
Anexa 3/18/02 Ministerul Apărării 
Naționale, Capitol 6001, Grupa  71, 
Titlul XIII-Active nefinanciare, Articol 
01, Alineat 30 

Propunerile de 
amendament 
determină 
majorarea nivelului 
deficitului bugetar, 
încălcând 
prevederile art. 17 
alin.3 din Legea nr. 
500/2002 privind 
finanţele publice. 

7. Anexa nr. 3/19  
Ministerul Afacerilor Interne 
 

Se propune alocarea sumei de 13.077.548 
lei, în vederea realizării proiectului 
“Construire Corp Cl ădire Primiri Urgen ţe 
Paşcani” – Spitalul Municipal de Urgenţă 
Paşcani, judeţul Iaşi 
 
Autori:  Deputații  Axinte Vasile, Macovei 
Silviu Nicu, Toma Vasilica, Cîtea Vasile și 
Ciuhodaru Tudor (PSD) 
 

Datorită adresabilităţii din ce în ce mai 
mari şi complexitatea cazurilor 
prezentate la camera de gardă (73.758 
înregistrate în anul 2016) s-a hotărât în 
cadrul Spitalului Municipal Paşcani 
reconfigurarea spaţiilor existente. 
Spitalului Municipal Paşcani a fost dat 
în funcţiune în anul 1982, iniţial nefiind 
prevăzută cu spaţii destinate special 
pentru acordarea asistentei medicale de 
urgenţă, existând la acel moment o 
cameră de gardă. Precizam ca, 
Ministerul Sănătății a specificat faptul 
ca, „Studiul de Fezabilitate prevede 
construirea unui corp de clădire CPU 
nou, alăturat clădirii actuale a Spitalului 
Municipal de Urgenţă Paşcani care are 

Propunerile de 
amendament 
determină 
majorarea nivelului 
deficitului bugetar, 
încălcând 
prevederile art. 17 
alin.3 din Legea nr. 
500/2002 privind 
finanţele publice. 



 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

ca scop asigurarea tratării urgenţelor 
majore sau cu risc vital. 
în ceea ce priveşte sursa de finanţare 
pentru proiectarea şi execuţia CPU 
Paşcani, aceasta va fi asigurată de la 
bugetul de stat, iar 10% va fi 
contribuţia Consiliului Local Paşcani.” 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului 

8. Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa 3/19 
 

Se propune achiziționarea unei 
autospeciale de pompieri la Comuna Hodac 
cu suma de 104 mii lei 
 
Autor:  Dr. Deputat Marius Paşcan (PMP) 

La sfarsitul anului 2016, începutul 
anului 2017, comuna Hodac s-a 
confruntat cu mai multe incendii de 
locuință. Distanța mare până la prima 
unitate de pompieri justifica necesitatea 
achiziționării unei autospeciale. 

Propunerile de 
amendament 
determină 
majorarea nivelului 
deficitului bugetar, 
încălcând 
prevederile art. 17 
alin.3 din Legea nr. 
500/2002 privind 
finanţele publice. 

9. Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa 3/19 
 

Se propune introducerea în Anexa 3/19 
a obiectivului de investiţii ”Achizi ţionare 
sistem monitorizare spaţiu public 
Mangalia”, cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
(PMP) 
 

Se doreşte aprobarea acestui 
amendament deoarece municipiul 
Mangalia nu dispune de o monitorizare 
video a spaţiului public, ceea ce duce la 
creşterea gradului de infracţionalitate şi 
îngreunează activitatea poliţiştilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Afacerilor 
Interne – Resurse generale 

Propunerile de 
amendament 
determină 
majorarea nivelului 
deficitului bugetar, 
încălcând 
prevederile art. 17 
alin.3 din Legea nr. 
500/2002 privind 
finanţele publice. 

 


