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Comisia pentru apărare, ordine                                             Comisia pentru apărare, ordine 
  publică şi siguranţă naţională                                                  publică şi siguranţă naţională 
          Nr. 32/4/06.01.2010                              Nr.XXV/1/06.01.2010 
 

A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
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 
2010, trimis cu adresa nr. PL x 721 din 29 decembrie 2009, respectiv  L 164, 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 5 ianuarie 2010. 
 Membrii comisiilor au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010 
şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, 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 unanimitate de voturi, proiectul legii bugetului şi anexele referitoare la 
bugetele pe 2010 ale instituţiilor aflate în competenţa celor două comisii au fost 
avizate favorabil, cu amendamentele admise şi respinse, prezentate în anexe. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
             PREŞEDINTE,                                                                    PREŞEDINTE, 
                                                                                                  

 
        Costică  CANACHEU                                                           Teodor  MELEŞCANU                              

Administrator
Original
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                                     ANEXA 1 
                                                la Avizul comun nr. 32/4/XXV/1/06.01.2010 
    

A M E N D A M E N T E    A D M I S E  
la proiectul  Legii bugetului  de stat pe anul 2010 

 
Nr. 
crt 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autori, grup parlamentar) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia adoptării  

1.  
Legea bugetului de stat pe anul 2010  
Capitolul III – Dispoziţii finale   

PROPUNERI  2010 

 
După articolul 23 se introduce un nou 
articol, art.23 ¹, cu următorul cuprins: 
„Art.23¹. – (1) Ministerul Apărării 
Naţionale poate încheia angajamente 
legale peste limita creditelor bugetare 
aprobate prin buget, cu aprobarea 
Ministerului Finanţelor Publice. 
 
(2) Cheltuielile legate de participarea 
forţelor armate române la operaţiunile 
în străinătate sub egida O.N.U., 
O.S.C.E., N.A.T.O., Uniunii Europene  
sau în cadrul unor coaliţii 
multinaţionale vor fi suportate din alte 
fonduri guvernamentale care pot 
finanţa acest tip de acţiuni, adiţionate la 
bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale.” 
(Autori: d-nii. sen. Teodor Meleşcanu şi 
dep. Doru Frunzulică ) 

Pentru derularea unor 
programe strategice de 
înzestrare a Armatei 
Române, aprobate de CSAT,  
care să permită îndeplinirea 
misiunilor acesteia.  
 
Sursa de finanţare: credite 
externe  
 
Participarea Armatei 
Române la misiuni în afara 
teritoriului naţional 
reprezintă o decizie politică 
asumată la nivel 
internaţional şi nu trebuie sa 
greveze doar bugetul 
apărării.   
 
 
 
 

Admis  cu majoritate 
de voturi pentru. 
 
 
 
 
 
Admis  cu majoritate 
de voturi pentru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ministerul Apărării Naţionale 
 
Anexa 3/18/01 

PROPUNERI  2010 
 
Se diminuează cheltuielile la Capitolul 60 

Modificarea cotei părţi de 
participare a României la 
cheltuielile comune ale 

Admis cu unanimitate 
de voturi pentru. 
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Capitolul 60 „Apărare”, Titlul VII „Alte 
transferuri”  

„Apărare”, titlul VII „Alte transferuri” 
alineatul 55.02.01 „Contribuţii şi cotizaţii 
la organismele internaţionale” cu suma de 
33.800 mii lei. 
 
(Autor: dl.sen. Teodor Meleşcanu) 
  

NATO de la 0,9986% la 
0,8981% a condus la 
diminuarea cheltuielilor 
estimate la „Contribuţii şi 
cotizaţii la organismele 
internaţionale”, cu suma de 
33.800 mii lei, care vor fi 
transferate la alte articole 
bugetare. 
Nu are implicaţii asupra 
bugetului consolidat. 

3. Ministerul Apărării Naţionale  
 
Anexa 3/18/01 
Capitolul 60 „Apărare”, Titlul XII 
„Active nefinanciare” 

PROPUNERI  2010 
 
Se suplimentează cheltuielile la Capitolul 
60 „Apărare”, titlul XII  „Active 
nefinanciare”, alineatul 71.01.30 „Alte 
active fixe” cu suma de 25.700 mii lei. 
 
(Autor: dl.sen. Teodor Meleşcanu) 

Onorarea obligaţiilor de 
plată scadente în anul 2010, 
inclusiv plata TVA amânată 
din 2009 prin OUG nr. 
96/2009, necesită majorarea 
creditelor la titlul menţionat. 
Nu are implicaţii asupra 
bugetului consolidat.  

Admis cu unanimitate 
de voturi pentru. 

4. Ministerul Apărării Naţionale  
 
Anexa 3/18/01 
Capitolul 61 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, Titlul XII „Active 
nefinanciare” 

PROPUNERI  2010 
 
Se suplimentează cheltuielile la Capitolul 
61 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, 
titlul XII  „Active nefinanciare” alineatul 
71.01.30 „Alte active fixe” cu suma de 
8.100 mii lei. 
 
(Autor: dl.sen. Teodor Meleşcanu) 

Idem. Admis cu unanimitate 
de voturi pentru. 

5. Ministerul Apărării Naţionale  
 
 
Anexa 3/18/28 
 

PROPUNERI  2010 
 
Se majorează creditele de angajament 
sursa „Buget de stat”, alineatul 71.01.30 
„Alte active fixe” cu suma de 1.425.000 
mii lei. 

Nivelul creditelor de 
angajament prevăzute în 
proiectul de buget nu 
permite iniţierea celor două 
programe de înzestrare de 
importanţă strategică în 

Admis cu unanimitate 
de voturi pentru. 
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(Autori: d-nii. sen. Teodor Meleşcanu şi 
dep. George Scutaru) 

beneficiul Forţelor terestre 
(transportoare blindate 
pentru trupe şi autoturisme 
blindate şi neblindate), care, 
potrivit HCSAT nr. 
147/2007 se finanţează 
integral din bugetul MApN, 
necesitând credite de 
angajament de iniţiere de 
cca 1,4 mld. lei.  
Totodată, suma de 25.000 
lei este necesară MApN 
pentru începerea 
procedurilor de achiziţie a 
unui sistem de avion fără 
pilot  (UAV) pentru 
protecţia trupelor din 
teatrele de operaţii. 

6. Ministerul Apărării Naţionale  
 
Anexa 3/18/28 
 

PROPUNERI  2010 
 
Se abilitează Ministerul Apărării Naţionale 
să modifice în mod corespunzător 
Programul de investiţii publice.  
 
(Autor: dl.sen. Teodor Meleşcanu) 

 
Urmare a admiterii 
amendamentelor precedente. 

 
Admis cu unanimitate 
de voturi pentru. 

7. Ministerul Apărării Naţionale 
 
 
Anexa 3/18/02 
Capitolul 5001, Titlul 10, Articol 01 

PROPUNERI 2010 
 
Se transferă suma de 7.350 mii lei de la 
articolul bugetar 10.03.04  
„Contribuţii de asigurări pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale” la articolul 
bugetar 10.03.05 „Prime de asigurare viaţă 
plătite de angajator pentru angajaţi” 
 

Pentru îndreptarea unei erori 
materiale.  
Punerea în acord a 
prevederilor legii bugetare 
cu obligaţiile legale ale 
ministerului faţă de 
personalul propriu, în 
special cel care participă la 
misiuni în străinătate.  

Admis cu unanimitate 
de voturi pentru. 
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(Autori: d-nii.dep. Niculae Mircovici şi 
George Scutaru) 

Nu are implicaţii asupra 
bugetului consolidat.  

8. Ministerul Apărării Naţionale  
 
Anexa 3/18/06 
 

PROPUNERI  2010 
 
Se majorează numărul de personal finanţat 
de la Capitolul bugetar 60.01 „Apărare” cu 
3.858 de posturi.   
 
(Autor: dl.sen. Teodor Meleşcanu) 

Pentru integrarea 
personalului care în prezent 
se pregăteşte în instituţiile 
militare de învăţământ 
pentru a deveni soldaţi şi 
gradaţi voluntari. 

Admis cu unanimitate 
de voturi pentru. 

9. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19 capitolul 61.01 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională” 

PROPUNERI 2010 
 
La titlul XI „Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare rambursabilă”, 
articolul  65.01 „Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare rambursabilă” se 
suplimentează cu suma 500 mii lei, care 
devine 500 mii lei, prin diminuarea cu 
aceeaşi sumă a alineatului 30.04 „Chirii”, 
titlul II „Bunuri şi servicii”, care devine 
49.896 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Autor: Comisiile) 

Având în vedere publicarea 
în Monitorul Oficial nr. 892 
din 21 decembrie 2009 a 
H.G. nr. 1515/2009 privind 
aprobarea amendamentelor 
pentru finanţarea Proiectului 
de diminuare a riscurilor în 
cazul producerii 
calamităţilor naturale şi 
pregătirea pentru situaţii de 
urgenţă (Acord de împrumut 
dintre România şi BIRD nr. 
4736RO), prin care se 
aprobă prelungirea datei 
limită de tragere până la 
20.12.2011,  propunem 
efectuarea acestei 
redistribuiri în cadrul 
bugetului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
pentru asigurarea parţială a 
fondurilor necesare pentru 
finanţarea acestui proiect. 

Admis cu unanimitate 
de voturi pentru. 

10 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 

PROPUNERI 2010 
 

Având în vedere semnarea 
la data de 15.12.2009 a 

Admis cu unanimitate 
de voturi pentru. 
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Anexa  nr. 3/19/11  - introducerea unui nou capitol 65.08 
„Învăţământ” cu suma de 46 mii lei, 
astfel: 
 
- Titlul I „Cheltuieli de personal”    3 mii 
lei 
10.01.13 „Indemnizaţii de delegare”              
3 mii lei 
- Titlul II „Bunuri şi servicii”         29 mii 
lei 
20.01.01 „Furnituri de birou”                         
2 mii lei 
20.01.09 „Materiale şi prestări de servicii 
cu 
                caracter funcţional”                       
1 mii lei 
20.03.01 „Hrană pentru oameni”                   
1 mii lei 
20.05.30 „Alte obiecte de inventar”               
9 mii lei 
20.06.01 „Deplasări interne, detaşări, 
                transferări”                                    
9 mii lei 
20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi 
servicii” 7 mii lei 
- Titlul XII „Active nefinanciare”   14 mii 
lei 
71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace 
                 de transport”                                  
14 mii lei 
 
- paragraf 65.08.06.02 „Învăţământ  
                                      postuniversitar”      
46 mii lei 

proiectului finanţat din 
fondurile Organizaţiei 
Naţiunilor Unite „Asistenţă 
şi prevenire HIV/SIDA 
pentru consumatorii de 
droguri injectabile din 
România, precum şi pentru 
cei care se află în arest”, cu 
o perioadă de desfăşurare de 
6 luni din momentul 
semnării contractului, 
propunem efectuarea acestei 
redistribuiri în cadrul 
bugetului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
pentru asigurarea sumelor 
alocate din fonduri externe 
nerambursabile în vederea 
implementării acestui 
proiect. 
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prin diminuarea cu aceeaşi sumă a 
alineatului 20.04.01 „Medicamente” de la 
capitolul 61.08 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, care devine 106 mii 
lei. 
(Autor: Comisiile) 

11  
Proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2010 
 
 
 

 
 

Text nou 

PROPUNERI  2010 
 
La articolul 23, după alineatul (2), se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins: 
 
„Cheltuielile pentru pregătirea 
personalului în instituţiile de 
învăţământ militar, de informaţii, de 
ordine publică şi securitate naţională 
sunt suportate de ordonatorii principali 
de credite care au în subordine astfel de 
unităţi de învăţământ, indiferent de 
instituţiile de apărare naţională, ordine 
publică şi securitate naţională din care 
provin cursanţii.” 
(Autor: Comisiile) 

 
 
Se propune introducerea 
acestei prevederi în textul 
proiectului Legii bugetului 
de stat pe anul 2010 în 
vederea reglementării 
situaţiei privind şcolarizarea 
personalului în instituţiile de 
învăţământ militar, de 
informaţii, de ordine publică 
şi securitate naţională. 

Admis cu unanimitate 
de voturi pentru. 

12 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
 
Anexa nr. 3/34 

PROPUNERI 2010 
 
Se modifică structura cheltuielilor la 
capitolul 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, subcapitolul 61.01.04 
„Siguranţă naţională”, prin majorarea la 
titlul 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 
5.000 mii lei şi diminuarea la titlul 71 
„Active nefinanciare” cu aceeaşi sumă. 
 

1. Instalarea echipamentelor 
aferente proiectelor finanţate 
din Facilitatea Schengen, 
care implică: 
- creşterea de 2,2 ori a 
suprafeţei spaţiilor închiriate 
în anul 2010 faţă de anul 
2009, ceea ce conduce la o 
majorare a cheltuielilor cu 
suma de 400 mii lei; 

-Admis cu unanimitate 
de voturi. 
- Nu are implicaţii 
asupra bugetului 
consolidat. 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Autor: Comisiile) 

- creşterea de peste 2,7 ori a 
numărului de antene pe 
piloni în anul 2010 faţă de 
anul 2009, care implică o 
majorare a cheltuielilor cu 
suma de 3.349 mii lei; 
-creşterea cu 13,16 % în 
anul 2010 faţă de anul 2009 
a consumului de energie 
electrică necesară 
funcţionării echipamentelor 
instalate, care implică o 
majorare a cheltuielilor cu 
suma de 872 mii lei. 
2. Majorarea primelor de 
asigurare non-viaţă (RCA şi 
CASCO) în anul 2010 faţă 
de anul 2009, care conduce 
la o creştere a cheltuielilor 
cu suma de 379 mii lei. 

13 Oficiul Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat 
Anexa nr. 3/41, Capitolul 5001, grupa 20 

PROPUNERI  2010 
 
Suplimentarea la titlul II „Bunuri şi 
servicii” cu suma de 700 mii lei. 

14 Oficiul Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat 
Anexa nr. 3/41, Capitolul 5001,  

PROPUNERI  2010 

 
Suplimentarea la grupa 70 ”Cheltuieli de 
capital” cu suma de 150 mii lei. 
 
 
 
(Autori: dl.sen Teodor Meleşcanu şi 
dl.dep. George Scutaru) 

Asigurarea fondurilor 
necesare procesului de 
updatare, upgradare şi 
perfecţionare a sistemelor 
interne de comunicaţii 
securizate şi de protecţie a 
bazelor de date clasificate. 
SURSA 
Diminuarea cu 850 mii lei a 
bugetului Serviciului Român 
de Informaţii. (Anexa 
nr.3/31, cap.5000, grupa 20, 
titlil II „Bunuri şi servicii” 

Admis cu unanimitate 
de voturi. 
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                                                                                                                                                                                             ANEXA 2 
                                                la Avizul comun nr. 32/4/XXV/1/06.01.2010 
 

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 2010 

 
Nr. 
crt 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autori, grup parlamentar) 

Motivaţia 
amendamentului şi  
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

1 Ministerul Apărării Naţionale 
Anexa 3/18/01 

Se suplimentează Titlul „Cheltuieli de 
personal” cu suma de 300.000 mii lei.  
 
(Autor:dl.sen. Şerban Valeca ) 

Suma este necesară pentru 
încadrarea celor 3858 de 
posturi de soldaţi şi 
gradaţi voluntari care sunt 
în prezent la pregătire în 
instituţiile militare de 
învăţământ.  

Acordul cu FMI 
prevede restrângerea 
cheltuielilor de 
personal pe anul 2010.  

2 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 01”Poliţie” 

 PROPUNERI 2010 

Suplimentarea cu 1195 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru Reparaţii capitale la Sediul Poliţiei 
municipiului Medgidia jud. Constanţa. 
(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 

 
 
 
Aviz CTE nr.4/2007 

 

3 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 01”Poliţie” 

PROPUNERI 2010 

Suplimentarea cu 235 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru Consolidare şi reabilitare la postul 
de poliţie din  localitatea Dobromir , jud. 
Constanţa. 
(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 

 
Aviz CTE 45/2006 

 

4 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 

PROPUNERI 2010 

Suplimentarea cu 600 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
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subcapitol 03, paragraf 01”Poliţie” pentru Racord gaze naturale, centrală 
termică şi modernizare instalaţii  termice 
şi sanitare la sediul serviciului Poliţiei 
Rutiere  din Constanţa. 
(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 

5 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 01”Poliţie” 

PROPUNERI 2010 

Suplimentarea cu 1500 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru Construcţie sediu post poliţie în 
localitatea Albeşti. 

(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 

 
Vechiul sediu a fost cedat 
prin hotărâre 
judecătorească 

 

6 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 01”Poliţie” 

PROPUNERI 2010 

Suplimentarea cu 1500 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru Construcţie post poliţie în 
localitatea Bărăganu, jud. Constanţa. 

(Autor:dl.sen. Nicolae Moga )  

În prezent funcţionează cu 
chirie într-un sediu 
insalubru. 

 

7 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 01”Poliţie” 

PROPUNERI 2010 

Suplimentarea cu 1500 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru Construcţie post poliţie în 
localitatea Saligny, jud. Constanţa. 

(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 

În prezent funcţionează 
provizoriu  într-un birou 
pus la dispoziţie de către 
primărie. 

 

8 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 01”Poliţie” 

PROPUNERI 2010 

Suplimentarea cu 1.000 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru Reparaţii capitale la sediul poliţiei 
oraş Năvodari, jud. Constanţa. 

(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 
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9 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 02”Jandarmerie” 

PROPUNERI 2010 

Suplimentarea cu 300 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru construirea unui poligon de tragere 
acoperit în  incinta U.M.0608 Constanţa. 

 

 

 

 

 

 

(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 

Se impune amenajarea 
acestui poligon acoperit, 
datorită distanţei mari faţă 
de sediul unităţii a locului 
de dispunere a poligonului 
Cumpăna, descoperit 
temporar, unde se execută 
în prezent şedinţele de 
tragere, fapt ce implică 
consumuri mari de 
carburanţi pentru 
transportarea cadrelor şi 
asigurarea materială, 
precum şi alocarea unui 
buget suplimentar de 
timp. 
Sursa:Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 

 

10 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 02”Jandarmerie” 

PROPUNERI 2010 

Suplimentarea cu 300 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru construirea unei săli de sport în  
incinta U.M.0608 Constanţa. 

(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 

-Necesitatea, 
oportunitatea şi eficienţa 
lucrării solicitate : 
pregătirea fizică a 
efectivelor unităţii, 
organizarea de jocuri 
sportive mai puţin volei, 
tenis, deoarece înălţimea 
este relativ redusă 4,3 m. 

-Număr de 
persoane ce urmează a 
desfăşura activitatea în 
noile spaţii este de cel 
puţin 450, care vor 
executa pregătirea fizică 
în toate anotimpurile 
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anului. 
 

11 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 02”Jandarmerie” 

PROPUNERI 2010 

Suplimentarea cu 2.000 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru amenajarea unei grădiniţe cu orar 
prelungit, pentru copiii cadrelor militare 
din Jandarmeria Română, precum şi ai 
celorlalţi angajaţi din structurile 
Ministerului  Administraţiei şi Internelor 
ce îşi desfăşoară activitatea în municipiul 
Constanţa. 

(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 

Media de vârstă a 
personalului unităţilor este 
de 35 de ani, iar în urma 
unui sondaj realizat în 
rândul cadrelor a rezultat 
faptul că sunt 70 de copii 
de vârstă preşcolară care 
ar putea fi cuprinşi în 
programul de învăţământ 
al acestei grădiniţe. 

 

12 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 02”Jandarmerie” 

PROPUNERI 2010 

Suplimentarea cu 300 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru înfiinţarea unei subunităţi hipo în 
cadrul Unităţii Militare 0608 Constanţa.  

(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 

S-a avut în vedere 
practica în domeniu a 
subunităţilor de acest gen, 
existente la nivel naţional 
şi internaţional, ce a 
demonstrat eficienţa 
sporită a dispozitivelor cu 
elemente de serviciu 
călare, pe timpul 
desfăşurării misiunilor de 
menţinere, asigurare şi 
restabilire a ordinii 
publice. 
 

 

13 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 03 ”Paza şi 
supravegherea frontierei” 

PROPUNERI 2010 

Suplimentarea cu 4.000 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru  procurarea de carburanţi 
neaccizaţi şi lubrifianţi pentru nave pe 

Executarea misiunilor în 
cadrul FRONTEX, 
combaterea migraţiei 
ilegale şi a braconajului 
piscicol la frontiera 
maritimă necesită 
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anul 2010.  

(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 

consumul a aprox. 
800.000 litri motorină şi 
20.0000 litri uleiuri. 

14 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 03 ”Paza şi 
supravegherea frontierei” 

PROPUNERI 2010 

Suplimentarea cu 1.500 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru întreţinerea şi repararea navelor 
din dotarea Poliţiei de Frontieră 
Constanţa. 
 

(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 

Repararea tancului de 
depozitare carburanţi, cu o 
capacitate de 1000 tone 
marfă, achiziţionarea unui 
motor VOLVO PENTA şi 
repararea a două pontoane 
de acostare. 

 

15 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 03 ”Paza şi 
supravegherea frontierei” 
 

PROPUNERI 2010 

 
Suplimentarea cu 100 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru dotarea cu 50 de calculatoare, 
necesare Poliţiei de Frontieră Constanţa. 
 

(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 

Calculatoarele existente 
au un grad avansat de 
uzură. 

 

16 Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 03 ”Paza şi 
supravegherea frontierei” 

PROPUNERI 2010 

 
Suplimentarea cu 200 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru asigurarea funcţionării Sistemului 
Integrat de Observare, Supraveghere si 
Control al Traficului la Marea Neagră 
(SCOMAR). 
 

(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 

Asigurarea mentenanţei 
pentru o parte din 
echipamentele ieşite din 
garanţie.        

 

17 Ministerul Administraţiei şi Internelor PROPUNERI 2010 Asigurarea îndeplinirii  
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Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, cap.6101, 
subcapitol 03, paragraf 03 ”Paza şi 
supravegherea frontierei” 

 
Suplimentarea cu 800 mii lei a bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru carburanţi lubrifianţi auto 
(aproximativ 150.000 litri motorină şi 
50.000 litri benzină), necesari Poliţiei de 
Frontieră Constanţa. 
 

(Autor:dl.sen. Nicolae Moga ) 

misiunilor de patrulare şi 
supraveghere în sezonul 
estival, cu 80 de 
autovehicule. 
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                                                ANEXA 3 
                                                                                                                                                                                                                      la Avizul comun nr. 32/4/XXV/1/06.01.2010 

 
A M E N D A M E N T    P R O P U S   DE   C O M I S I I  

la  proiectul  Legii bugetului  asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 
 

Nr. 
crt 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autori, grup parlamentar) 

Motivaţia amendamentului şi  
sursa de finanţare 

1 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2010, Capitolul I,  Secţiunea 1 

PROPUNERI 2010 

La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: 
„(6) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi 
Sociale stabileşte împreună cu Ministerul 
Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi 
Internelor şi Serviciul Român de Informaţii 
numărul de bilete ce pot fi eliberate 
pensionarilor militari, iar contribuţia plătită de 
aceştia se calculează în mod similar cu cea 
pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, 
diferenţa fiind suportată din bugetele 
respectivilor ordonatori principali de credite.” 
 
(Autor: Comisiile) 

Pentru a subzista posibilitatea 
acordării biletelor de tratament 
balnear şi pentru pensionarii 
militari, potrivit Convenţiei 
încheiate între instituţiile 
menţionate, convenţie care îşi 
poate prelungi aplicabilitatea în 
baza prevederilor legii anuale a 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat, în condiţiile în care diferenţa 
de preţ se suportă din bugetele  
ordonatorilor principali de credite, 
iar această categorie de pensionari 
contribuie la fondurile de sănătate, 
la fel ca şi celelalte categorii. 

 
 


