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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. 32/32/2013                                                                                                                                                      Nr. XXV/15/2013 
 
 

A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 
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 2013, trimis cu adresa nr. PL x 2/2013 din 23 ianuarie 2013, respectiv,  L 2/2013, 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 29 ianuarie 2013. 
 Membrii comisiilor au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale , 
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, 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 2013 ale instituţiilor aflate în competenţa celor două comisii 
au fost avizate favorabil, cu amendamente respinse, prezentate în anexă. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
          

PREŞEDINTE, 
 
 

 

PREŞEDINTE, 
                                                                                                  

Ion MOCIOALCĂ Corneliu DOBRIŢOIU 
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                   ANEXA     
                                       la Avizul comun  

nr. 32/32/2013 
XXV/15/29.01.2013 

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 2013 

 
 

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. Ministerul Apărării Naţionale 
Anexa3/18 
 

Se aloca suma de 5.000 mii lei pentru 
dezvoltarea proiectelor de monitorizare si 
operaţionalizare sistemelor de răspuns la 
atacuri cibernetice îndreptate împotriva 
instituţiilor statului. 
 
(Autori: Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor si Senat; Deputat PDL 
Vreme Valerian) 

Acest proiect va permite 
îmbunătăţirea capacitaţii de apărare 
cibernetica la nivel de sistem al 
spaţiului virtual romanesc. 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Domeniul protecţiei 
cibernetice este de 
competenţa SRI iar 
alocaţiile bugetare 
respective ar trebui 
prevăzute la anexa 
respectivă.  
 

2. Ministerul  Apărării Naţionale 
Anexa nr. 3/18 
Capitolul 60 Apărare 
Titlul 70-71 

(1) În anul 2013 se alocă un procent de 
1,25% 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) – Cheltuieli 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. 
(Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru,Grup PP-DD) 

Necesitatea finanţării cu prioritate a 
cheltuielilor de capital din domeniul 
apărării, pentru finanţarea 
programelor de înzestrare cu tehnică 
militară modernă este în acord cu 
obiectivele asumate şi cerinţele 
interne şi internaţionale şi impune 
mărirea alocărilor bugetare pentru 
acest domeniu. 
Necesitatea respectării 
angajamentelor internaţionale ale 
României în domeniul apărării şi 
securităţii. Bugetul Administraţie 
Prezidenţiala, Precum si 
a) emisiuni de titluri de stat în lei, 
respectiv certificate de trezorerie cu 

Pentru anul 2013, 
procentul din PIB alocat 
Ministerului Apărării 
Naţionale este de 1,30%.  
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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 

discont, cu scadenţe la 1,3,6 şi 12 
luni şi obligaţiuni de stat de tip 
benchmark pe piaţa internă, cu 
scadenţe pe termen mediu, la 3 şi 5 
ani;  
b) emisiuni de titluri de stat sub 
formă de subscripţie publică, în 
valută pe termen mediu; 
c) împrumuturi deja contractate (în 
derulare) destinate finanţării de 
proiecte; 
d) contractarea unor finanţări 
externe noi în cadrul pachetul 
financiar extern încheiat cu FMI, UE 
şi Banca Mondială; 
e) împrumuturi contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale;  
f) sume recuperate de către 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului din activele 
bancare neperformante 

3. Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa nr.3/19/02 Cap 5001, Grupa/Titlu 
57, Articol 02 – Ajutoare sociale 
 

Se propune majorarea cheltuielilor cu 
ajutoarele sociale prevăzute la capitolul 
5001, Titlul IX Asistenţă Socială Art 
02.01 – Ajutoare sociale în numerar, cu 
suma de 21840 mii lei pentru a atinge 
nivelul execuţiei preliminare din anul 
2012 în sumă nominală de 63.585  mii 
lei, în creştere cu 34,35% faţă de 
proiectul de lege propus de Guvern. 
(Autor: Ovidiu Ioan Dumitru, Grup Parlamentar 
PP-DD Camera Deputaţilor) 

Având în vedere prognozele 
economice pentru anul 2013, care 
arată o scădere a nivelului de trai, 
implicit o creştere a ratei sărăciei, 
cheltuielile cu asistenţa socială vor fi 
mai mari. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului  
 

Încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 
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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 

4. Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa 3/19 
Capitolul 61.01;61.06;61.10;61.08 
Grupa 01 
Titlul: Îmbunătăţirea calităţii gestionarii 
situaţiilor de urgent si acordarea de 
sprijin comunitarilor in vederea reducerii 
riscurilor de calamitaţi naturale, dezastre 
şi război. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor Interne cu suma 
de 3.500 mii lei pentru  construcţia unei 
clădiri destinate Gărzii de Intervenţie  
nr.2 Pompieri si SMURD situata in 
oraşul Borşa, judeţul Maramureş. 
 
(Autor: Deputat Nuţu Fonta,Grupul parlamentar 
PPDD din Camera Deputaţilor) 
 

Unitatea SMURD care va funcţiona 
in oraşul Borşa va deservi o 
populaţie de peste 70.000 de 
locuitori, din localităţile Borşa, 
Moisei, Vişeu de Sus, Vişeu de Jos, 
Săcel si cele doua Parcuri Naţionale 
(Munţii Rodnei si Maramureşului). 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului sau sumele defalcate din 
TVA  

Încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 
 

5. Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa nr.3/19 
 
 
  

(1) În anul 2013 cheltuielile pentru 
finanţarea activităţii de ordine publică se 
asigură din fonduri bugetare în limita a  
cel puţin 2,5 % din PIB. 
 
(Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru,Grup PP-DD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
completarea deficitului de mijloace 
tehnice al MAI, precum şi pentru 
desfăşurarea în condiţii optime a 
misiunilor specifice.  
Bugetul Administratie Prezidentiala 
Precum si 
a) emisiuni de titluri de stat în lei, 
respectiv certificate de trezorerie cu 
discont, cu scadenţe la 1,3,6 şi 12 
luni şi obligaţiuni de stat de tip 
benchmark pe piaţa internă, cu 
scadenţe pe termen mediu, la 3 şi 5 
ani;  
b) emisiuni de titluri de stat sub 
formă de subscripţie publică, în 
valută pe termen mediu; 
c) împrumuturi deja contractate (în 
derulare) destinate finanţării de 
proiecte; 
d) contractarea unor finanţări 
externe noi în cadrul pachetul 
financiar extern încheiat cu FMI, UE 

Încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 
 



 4

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 

 
 

şi Banca Mondială; 
e) împrumuturi contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale;  
f) sume recuperate de către 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului din activele 
bancare neperformante 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului 
Bugetul Administraţie Prezidenţiala 
Bugetul Ministerului Culturii 

6. Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa 3/19 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului cu suma de 80 mii lei pentru 
finanţarea unor lucrări de reamenajare a 
Postului de poliţie din Comuna Biled, 
judeţul Timiş. 
 
(Autor: Deputat Adrian Nicolae Diaconu – PP-
DD, Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor) 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 

Încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 
 

7. Ministerul Afacerilor Interne  
Anexa 3/19 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului cu suma de 80 mii lei pentru 
finanţarea unor lucrări de reamenajare a 
Postului de poliţie din Oraşul Recas, 
judeţul Timiş. 
 
(Autor: Deputat Adrian Nicolae Diaconu – PP-
DD, Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor) 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 

Încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 
 

8. Ministerul Afacerilor Interne  
Anexa 3/19 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului cu suma de 80 mii lei pentru 
finanţarea unor lucrări de reamenajare a 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 

Încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
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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 

Postului de poliţie din Comuna Ortisoara, 
judeţul Timiş. 
 
(Autor: Deputat Adrian Nicolae Diaconu – PP-
DD, Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor) 

2013. 
 

9. Ministerul Afacerilor Interne  
Anexa 3/19 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului cu suma de 100 mii lei 
pentru finanţarea unor lucrări de 
construire a unui sediu de poliţie în oraşul 
Făget, judeţul Timiş. 
 
(Autor: Deputat Adrian Nicolae Diaconu – PP-
DD Grupul Parlamentar PP-DD–CDep) 
 

Vechiul sediu va fi retrocedat şi nu 
există alte clădiri disponibile pentru 
a fi puse la dispoziţie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului 

Încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 
 

10. Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa nr. 3 / 19 / 02, pag. 4 
Capitol 5001 – Cheltuieli bugetare de 
stat 
Grupa/Titlul 71 – Titlul XII Active 
nefinanciare 
Articol 02 – Stocuri 
Alineat 01 – Rezerve de stat şi de 
mobilizare 
Coloana 3 – Propuneri 2013 

La Capitolul 50.01– Cheltuieli bugetare 
de stat, Grupa/Titlul 71 – Titlul XII 
Active nefinanciare, Articol 02 – Stocuri 
Alineat 01 – Rezerve de stat şi de 
mobilizare, se suplimentează cu 96.482 
mii lei . 
 
(Autori: domnul senator Şerban Nicolae, domnii 
deputaţi Petre Daea şi Rodin Traicu - Grupul 
parlamentar ale PSD)   
 

Propunerea vizează suplimentarea 
cu 96.482 mii lei a alocării bugetare 
la M.A.I. prin Agenţia Naţională a 
Rezervelor de Stat (faţă de 200.316 
mii lei), în vederea achiziţionării de 
stocuri de materie primă în cadrul 
proiectului de finalizare a 
reactoarelor 3 Şi 4 la Centrala 
Atomoelectrică Cernavodă. Suma 
propusă, 296.798 mii lei, reprezintă 
aproximativ 2/3 din suma de 
444.975 mii lei, execuţie preliminată 
pentru anul precedent. Această 
propunere asigură continuarea 
activităţii într-un sector strategic de 
dezvoltare economică –  producţia 
energetică – având, în acelaşi timp, 
importante consecinţe şi în plan 

Încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 
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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 

social 
Sursa de finanţare:  
− Îmbunătăţirea colectării de 

venituri bugetare Şi diminuarea 
evaziunii fiscale; 

− Eliminarea/diminuarea pierderilor 
din sectorul energetic rezultate din 
contractele cu intermediarii; 

Diminuarea sumei alocate pentru 
Fondul la dispoziţia Guvernului 
astfel cum este prevăzut la 
Ministerul Finanţelor Publice – 
Acţiuni Generale, Anexa nr. 
3/65/02, Capitol 5401, subcapitol 02 

11. Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa 3/19 
 

Se alocă 795 mii lei pentru achiziţie 
autospecială pentru pompieri, Comuna 
Păuneşti, judeţ Vrancea. 
 
(Autori: domnul deputat PDL Florin Secară şi 
Grupurile Parlamentare ale Partidului Democrat 
Liberal din Camera Deputaţilor şi Senat) 

Creşterea siguranţei bunurilor, în 
comuna Păuneşti, judeţ Vrancea, 
prin modernizarea serviciului PSI 
Sursa de finanţare: Bugetul MAI – 
diminuarea cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii 

Încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 
 

12. Ministerul Afacerilor Interne  
Anexa 3/19 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Afacerilor Interne cu suma de 
1.000 mii lei pentru achiziţionare 
echipamente şi instalaţii pentru dotarea 
punctului ISU, comuna Moara, judeţul 
Suceava  
 
(Autori: domnul senator PDL Gheorghe Flutur şi 
deputaţii PDL Sanda-Maria Ardeleanu şi Ioan 
Balan; Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat). 
 
 

Se solicită admiterea acestui 
amendament întrucât comuna Moara 
este una întinsă, iar siguranţa 
cetăţenilor trebuie să fie o prioritate 
pentru autorităţi. Echipamente şi 
instalaţii performante înseamnă şi 
creşterea posibilităţii de a veni în 
întâmpinarea accidentelor şi 
dezastrelor naturale. 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 
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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 

13. Ministerul Afacerilor Interne  
Anexa nr.3/19 
 

Se propune alocarea  sumei de 90,520 mii 
lei , pentru Serviciul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenta. Comuna Viişoara 
Judeţul Teleorman. 
 
(Autori: Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor si Senat; Deputat PDL 
Lucian Militaru) 
 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru SVS, făcând 
parte din proiectele  ce trebuiesc 
iniţiate/continuate  urgent in comuna 
Viişoara, in vederea dezvoltării 
durabile a localităţii  si asigurării  
protecţiei populaţiei în caz de 
incendii ori dezastre naturale. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Încadrare în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 
 

14. Ministerul Afacerilor Interne  
Anexa 3/19 
Capitol bugetar: 61.01; 65.01; 67.01; 
68.01; 61.06; 61.10; 65.10 ; 61.08 
2. Programul bugetar „Protecţie Civilă şi 
Sprijin Acordat Comunităţii” 
 

Se propune ca, din bugetul Ministerului 
Afacerilor Interne, Anexa 3/19 să se 
aloce suma de 2 000 mii lei pentru 
înfiinţarea unui punct de lucru al 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
(ISU) Iaşi în comună Ţibăneşti, judeţul 
Iaşi. 

(Autori: Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat; Deputat PDL Petru 
Movilă) 

 
 

Comuna Ţibăneşti se află la o 
distanţă considerabilă faţă de 
Municipiul Iaşi şi implicit de primul 
punct de ajutor: spitale, ambulanţă, 
SMURD sau ISU.
Înfiinţarea unui punct ISU în 
comună vine nu numai în ajutorul 
miilor de cetăţeni din localitate, ci 
poate deservi şi comunele din jur cu 
un număr total de peste 20 mii de 
locuitori. La acest moment, o 
autospecială ISU ajunge în 
aproximativ o oră, atât datorită 
distanţei semnificative faţă de 
municipiu cât şi a stării aproape 
impractibile a drumului care leagă 
cele două puncte.
În aceste condiţii, un punct de lucru 
al ISU în comuna Ţibăneşti 
reprezintă o necesitate pentru miile 
de locuitori care, din cauza distanţei 
apreciabile, sunt obligaţi să aştepte 
zeci de minute până când primesc 

Încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 
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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 

ajutorul necesar. Un al doilea 
argument care stă la baza 
prezentului amendament are în 
vedere îmbunătăţirea calităţii 
gestionării situaţiilor de urgenţă şi 
acordarea de sprijin comunităţilor în 
vederea  reducerii  riscurilor  de 
calamităţi naturale şi dezastre. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
- Ministerul Afacerilor Interne 

15. Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa3/19 
 
 

Se aloca suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea proiectului privind asigurarea 
securităţii cibernetice prin instalarea de 
filtre - servere de tip I si de tip II- 
(servere ce pot gestiona traficul de e-mail 
si internet ) 
 
(Autori: Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor si Senat. Deputat PDL 
Vreme Valerian) 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea atacurilor 
maliţioase si furturilor de date din 
sistemele informatice ale 
Ministerului Afacerilor Interne 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 
 

16. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
Anexa3/34 
 

Se aloca suma de 14.000 mii lei pentru 
finanţarea Centrului de Comunicaţii şi 
Informatică  (CIC) A Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale pentru 
finalizarea unei etape pentru găzduirea 
sistemelor informatice ale unităţilor 
publice. 
 
(Autori: Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor si Senat; Deputat PDL 
Vreme Valerian) 
 

Acest proiect va permite exploatarea 
în siguranţă a sistemelor informatice 
ale instituţiilor publice aflate în 
contract cu STS-ul şi abordarea de 
aplicaţii noi inclusiv tehnologia 
cloud computing. 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Domeniul protecţiei 
cibernetice este de 
competenţa SRI iar 
alocaţiile bugetare 
respective ar trebui 
prevăzute la anexa 
respectivă.  
Mai mult, este necesară 
încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 
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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 

17. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
Anexa3/34 
 

Se aloca suma de 5.000 mii lei pentru 
dezvoltarea proiectelor de monitorizare si 
operaţionalizare sistemelor de răspuns la 
atacuri cibernetice îndreptate împotriva 
instituţiilor statului. 
 
(Autori: Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor si Senat; deputat PDL Vreme 
Valerian) 

Acest proiect va permite 
îmbunătăţirea capacitaţii de apărare 
cibernetica la nivel de sistem al 
spaţiului virtual romanesc. 
 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Domeniul protecţiei 
cibernetice este de 
competenţa SRI iar 
alocaţiile bugetare 
respective ar trebui 
prevăzute la anexa 
respectivă.  
Mai mult, este necesară 
încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 

18. Oficiul Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat 
Anexa3/41 
 

Se aloca suma de 5.000 mii lei pentru 
dezvoltarea proiectelor de monitorizare si 
operaţionalizare sistemelor de răspuns la 
atacuri cibernetice îndreptate împotriva 
instituţiilor statului. 
 
(Autori: Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor si Senat. Deputat PDL 
Vreme Valerian) 

Acest proiect va permite 
îmbunătăţirea capacitaţii de apărare 
cibernetica la nivel de sistem al 
spaţiului virtual romanesc. 
Sursa de finanţare:  
Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Domeniul protecţiei 
cibernetice este de 
competenţa SRI iar 
alocaţiile bugetare 
respective ar trebui 
prevăzute la anexa 
respectivă.  
Mai mult, este necesară 
încadrarea în deficitul 
bugetar negociat cu FMI şi 
pentru menţinerea unui 
echilibru bugetar în anul 
2013. 
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