
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 
   CAMERA DEPUTAŢILOR                                                      SENAT 
Comisia pentru apărare, ordine                            Comisia pentru apărare, ordine 
  publică şi siguranţă naţională                                publică şi siguranţă naţională 
             Nr. 32/686/2006               Nr.XXV/116/2006 
 
 

A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007 

 
Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei 

Deputaţiilor şi Senatului, reunite în şedinţe comune, în zilele de 24 şi 30 octombrie 
2006 au dezbătut şi analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007, pentru 
ministerele şi instituţiile nominalizate în acest sens de către Birourile Permanente 
reunite ale Parlamentului.  
 La şedinţele 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 concluziile şi propunerile asupra 
bugetelor proprii. 
 Comisiile noastre, cu majoritate de voturi pentru, avizează favorabil proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2007 pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, pe care îl supune spre analiza Comisiilor reunite de buget, finanţe şi bănci, 
respectiv, aprobării Parlamentului. 
 Din discuţiile şi propunerile făcute, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au admis următoarele 
amendamente: 
 

A) Ministerul Apărării: 
a) modificarea Anexei 3/18/02 „Sume alocate din bugetul de stat”, în sensul 

suplimentării cu suma de 841.000 mii lei, astfel : 
a1) la capitolul 6001 „Apărare”, cu suma de 641.000 mii lei, din care la titlul II 

„Bunuri şi servicii” 250.000 mii lei şi la titlul X „Active nefinanciare”, 391.000 mii 
lei ; 

a2) la capitolul 6801 „Asigurări asistenţă socială”, cu suma de 200.000 mii lei 
la titlul VIII „Asiatenţă socială”; 

b) anexa nr. 3/18/01 „Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de 
cheltuieli” se suplimentează cu suma de 841.000 mii lei, astfel : 

b1) la capitol 6001 „Apărare”, cu suma de 641.000 mii lei din care la titlul II 
„Bunuri şi servicii” 250.000 mii lei şi la titlul X „Active nefinanciare”, 391.000 mii 
lei ; 

b2) la copitolul 6801 „Asigurări şi asistenţă socială”, cu suma de 200.000 mii 
lei la titlul VIII „Asistenţă socială”. 

 
 

aparare
Original



 2

Sursa de finanţare :  
1) Bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor astfel : 

a) Anexa nr. 3/19/04 „Sume alocate din credite externe” se diniuează cu 
suma de 300.000 mii lei la capitolul 6106 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, din care : titlul II „Bunuri şi servicii” cu suma de 8.000 mii lei şi 
titlul X „Active nefinanciare” cu suma de 292.000 mii lei ; 
b) Anexa nr. 3/19/01 „Sinteza fondurilor pe surse şi pe titluri de 
cheltuieli” se diminuează cu suma de 300.000 mii lei la capitolul 6006 „Bunuri 
şi servicii” cu suma de 8.000 mii lei şi titlul X „Active nefinanciare” cu suma 
de 292.000 mii lei. 

2) Bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, astfel : 
a) Anexa nr. 3/65/02 „Sume alocate din bugetul de stat” se diminuează cu 
suma de 541.000 mii lei la capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică 
şi împrumuturi”, titlul III „Dobânzi” cu suma de 141.000 mii lei şi titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 400.000 mii 
lei ; 
b) Anexa nr. 3/65/01 „Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de 
cheltuieli” cu suma de 541.000 mii lei la capitolul 55.01 „Tranzacţii privind 
datoria publică şi împrumuturi”, titlul III „Dobânzi” cu suma de 141.000 mii 
lei şi titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 
400.000 mii lei. 

 
  În mod corespunzător se vor modifica Anexele 1 şi 2, cecelalte anexe 
ale Anexelor 3/18 şi 3/19, precum şi articolele aferente din textul proiectului 
Legii bugetului de stat pe anul 2007. 
 

Motivare :  
1) Asigurarea fondurilor necesare Ministerului Apărării în scopul modernizării 

echipamentelor şi infrastructurii armatei pentru continuarea procesului de realizare 
şi operaţionalizare a capabilităţilor rezultate duin angajamentele asumate de 
România faţă de NATO şi Uniunea Europeană. 

2) Reprogramarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor în partea a II-a a 
anului 2007 a achiziţionării de echipamente şi mijloace de transport, astfel încât 
acest minister putând disponibiliza suma de 300.000 mii lei pe care o va primi la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2007. 

3) Disponibilizarea din bugetul Ministerului Finanţelor Publice –Acţiuni Generale a 
sumei ce reprezintă diferenţa dintre sumele estimare ca rate ale dobânziilor 
variabile la data efectuării propunerilor pentru buget (august 2006) şi sumele 
aproape certe pentru scadenţele la dobânzi din prima parte a anului 2007 pentru 
care s-au primit facturi de la băncile creditoare, precum şi economiile rezultate din 
estimarea că o parte din companiile garantate sau subîmprumutate îşi vor plăti din 
surse proprii datoriile faţă de creditorii externi şi astfel nu se va apela la 
alimentarea din bugetul de stat a fondului de risc.   

 
(Autori: dl. dep. Mihai Stănişoară  şi d-na sen. Norica Nicolai) 
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B) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) 
Suplimentarea cu 350.000 mii lei din care 287.000 mii lei cheltuieli materiale şi 
63.000 mii lei cheltuieli de personal. 
 
Sursa de finanţare :  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Motivare :  
1) Asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea operaţiunilor de curierat NATO şi 
UE. 
2) Achiziţionarea produselor cripto şi de comunicaţii securizate.  
 
(Autor: dl dep. Marcu Tudor ) 

 
 
Pe timpul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost respinse, astfel: 

 
1) La Anexa 3/33/02, Cap. 6101, Titlul 20, art. 05, alin. 01 „Uniforme şi echipament” 
se modifică  şi va avea următorul cuprins: „Propunere 2007 - 1000 mii lei (se 
diminuează cu 750 mii lei)” 
Motivare: 
Se propune diminuarea bugetului SPP cu 750 mii lei în vederea suplimentării 
bugetului Ministerului Apărării 
 
2) La Anexa nr. 3/33/05, Cap. 6101, Titlul 71, art. 01, alin. 30 „ Alte Active Fixe”, se 
modifică şi va avea următorul cuprins „Propunere 2007 – 200 mii lei” (se diminuează 
cu 200 mii lei) 
Motivare: 
Se propune diminuarea bugetului SPP pe anul 207 cu suma de 200 mi lei în vederea 
suplimentării bugetului Ministerului Apărării. 
(Autori: dep. Marian Florian Săniuţă, dep. Marin Constantin, dep. Mihail Sireţeanu, 
dep. Cătălin Voicu) 
 
 

 
 
 
 
PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 
  
 
 

       Mihai STĂNIŞOARĂ                                                      Cristian  DIACONESCU                                
 
 


