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Proces verbal al
lucrărilor Comisiei din 3 februarie 2017
În ziua de 3 ianuarie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările în
comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din
Senat, având următoarele puncte pe ordinea de zi :
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat şi a
Proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
( PLx 7/ 2017);
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2016 ( PLx 3/2017 );
3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2016 ( PLx 5/2017 );
Lucrările sunt conduse de către domnul deputat Dorel Gheorghe Căprar,
preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a
Camerei Deputaţilor. La dezbatere sunt prezenţi şi reprezentanţii presei.
Prima instituţie al cărui buget intră în discuţia Comisiilor este bugetul
Ministerului Afacerilor Interne. Doamna ministru, Carmen Dan prezintă
bugetul ministerului şi priorităţile bugetare pentru anul 2017, făcând referire
la programele de investiţii pentru anul 2017 şi politica de personal a
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Ministerului pentru anul 2017. La bugetul Ministerului sunt prezentate
amendamente, amendamente ce sunt supuse votului. Domnul preşedinte
Dorel Gheorghe Căprar supune la vot amendamentele prezentate,
amendamentele sunt respinse cu majoritate de voturi de membrii Comisiilor
reunite.
În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate este supus la vot
bugetul Ministerului Afacerilor Interne, membrii Comisiilor reunite votează,
cu majoritate de voturi pentru avizarea favorabilă a bugetului Ministerului.
A doua instituţie al cărui buget este discutat este cel al

Ministerul

Apărării Naţionale. Domnul ministru, Beniamin - Gabriel Leş face o
prezentare a obiectivelor stabilite din punct de vedere al proiecţiei bugetului
Ministerului în anul 2017. La bugetul Ministerului sunt prezentate
amendamente, amendamente ce sunt supuse votului. Domnul preşedinte
Dorel Gheorghe Căprar supune la vot amendamentele prezentate pentru
bugetul Ministerului Apărării Naţionale, amendamentele sunt respinse cu
majoritate de voturi de membrii Comisiilor reunite.
În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate este supus la vot
bugetul Ministerului Apărării Naţionale, iar

membrii Comisiilor reunite

votează, cu majoritate de voturi pentru avizarea favorabilă a bugetului
acestui Minister.
A treia instituţie prezentă la dezbaterea bugetului este Serviciului de
Informaţii Externe al cărui buget este prezentat de directorul adjunct al
Serviciului de Informaţii Externe, domnul Silviu Predoiu.

În urma

dezbaterilor este supus la vot bugetul Serviciului de Informaţii Externe şi
membrii Comisiilor reunite votează, cu majoritate de voturi pentru avizarea
favorabilă a bugetului instituţiei. .
A patra instituţie al cărui buget intră în dezbaterea Comisiilor este
Serviciul de Protecţie şi Pază. Prezentarea asupra bugetului instituţiei este
făcută de către domnul general Lucian Silvan Pahonţu, directorul
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Serviciului. În urma dezbaterilor bugetul Serviciului de Protecţie şi Pază este
supus la vot şi membrii Comisiilor reunite au votat, cu majoritate de voturi
pentru avizarea favorabilă a bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază. La
finalul dezbaterii bugetului, domnul general Lucian Silvan Pahonţu
adresează invitaţia domnilor senatori şi deputaţi de a face o vizită de
informare – documentare la sediul Serviciului de Protecţie şi Pază. Domnul
preşedinte Dorel Gheorghe Căprar acceptă invitaţia domnului director şi îi
comunică că detaliile organizatorice ale vizitei vor fi stabilite între staff-ul
Comisiilor şi reprezentanţii instituţiei ce o conduce.
Bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este

prezentat de

domnul director Marcel Opriș. Acesta face prezentarea bugetului instituţiei
şi a obiectivelor stabilite pentru anul 2017. Membrii celor două Comisii
supun la vot, bugetul instituţiei şi cu majoritate de voturi pentru, bugetul
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale primeşte aviz favorabil. Şi domnul
director Marcel Opriş adresează invitaţia domnilor senatori şi deputaţi de a
face o vizită de informare – documentare la sediul Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale. Domnul preşedinte Dorel Gheorghe Căprar
acceptă invitaţia domnului director şi îi comunică că detaliile organizatorice
ale vizitei vor fi stabilite între staff-ul Comisiilor şi reprezentanţii instituţiei
ce o conduce.

Bugetul Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat este
prezentat de către doamna director general adjunct Anca Fedeleș. Membrii
celor două Comisii supun la vot, în urma punctelor de vedere exprimate,
bugetul instituţiei şi cu majoritate de voturi pentru, bugetul Oficiului
Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat a primit aviz favorabil.

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere
exprimate, membrii celor două Comisii hotărăsc cu majoritate de voturi,
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avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2016.

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere
exprimate, membrii celor două Comisii hotărăsc cu majoritate de voturi,
avizarea favorabilă a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2016.
Pe tot parcursul dezbaterilor este prezent în sală reprezentantul
Ministerului Finanţelor Publice, domnul director Constantin Birişi.

Preşedinte

Dorel – Gheorghe Căprar

Întocmit
Consilier parlamentar Luminiţa Oprea
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