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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 21, 22, 23 şi 24 octombrie 2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările  în
zilele de 21, 22, 23 şi 24 octombrie 2002, având următoarea ordine de zi:

• Luni, 21 octombrie 2002, Studiu individual asupra proiectului Legii bugetului de stat
pe anul 2003.

• Marţi, 22 octombrie 2002, Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat
pe anul 2003, secţiunile aferente Ministerul de Interne, Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază.

• Miercuri, 23octombrie 2002 şi Joi, 24 octombrie 2002, Dezbaterea şi avizarea
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003, secţiunile aferente Ministerul
Apărării Naţionale, Direcţia Generală a Penitenciarelor, Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat, Oficiul Central de Stat pentru probleme speciale şi  Serviciul
Independent de Protecţie şi Anticorupţie, precum şi  definitivarea şi însuşirea
proiectului de aviz. 

Dezbaterile s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a  Senatului.

La dezbateri au participat factorii de decizie din instituţiile respective, inclusiv
miniştrii şi şefii unităţilor cu acest rang, având calitatea de ordonatori principali de credite, iar
din partea Ministerului Finanţelor Publice, şefii compartimentului de resort din cadrul
Direcţiei Generale de programare bugetară sectorială şi securitate socială.

Ordonatorii principali de credite au prezentat, personal, propunerile însuşite de
Guvern şi înscrise în prevederile de buget pe anul 2003, au fundamentat necesarul de fonduri
minime pentru buna funcţionare a instituţiei de care răspund şi au justificat raţiunile care au
condus la acceptarea în Guvern, a unor cifre prevăzute în bugetul pe anul 2003 sub nevoile
minime, răspunzând la toate întrebările şi problemele ridicate de senatori şi deputaţi.

Ca o concluzie generală s-a desprins faptul că va trebui ca fondurile ce se vor asigura
prin buget instituţiilor bugetare de domeniu să fie mai bine, mai chibzuit gospodărite iar
Comisiile  pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului să întreprindă acţiuni de control pe această linie.

În ziua de luni, 21 octombrie 2002, din numărul total al membrilor comisiei (26) a
absentat, motivat, 1 deputat: Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-
Democrat şi Umanist).

În ziua de marţi, 22 octombrie 2002, din numărul total al membrilor comisiei (26) a
absentat, motivat, 1 deputat: Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-
Democrat şi Umanist).
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În ziua de miercuri, 23 octombrie 2002, au fost prezenţi toţi cei (26) membrii ai
comisiei. 

În ziua de joi, 24 octombrie 2002, din numărul total al membrilor comisiei (26) a
absentat, motivat, 1 deputat: Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-
Democrat şi Umanist).

În final s-a întocmit şi adoptat avizul comun, în care s-au menţionat sumele
neasigurate care să fie avute în vedere la rectificările de buget care se vor efectua în anul
2003, precum şi cele 16 amendamente dezbătute, din care 8 amendamente au fost admise şi 8
amendamente au fost respinse.

                           PREŞEDINTE,   

                             Răzvan IONESCU                                                                   
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