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În ziua de 29 ianuarie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările în 

comun cu Comisia de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

Senatului, şi are pe ordinea de zi 2 puncte, şi anume:  

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013, aviz comun, şi 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2012, aviz comun. 

Lucrările Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului încep la orele 11,00, 

conform planificării. Şedinţa este deschisă de domnul senator Corneliu 

Dobriţoiu, Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Senatului. Reprezentanţii Ministerului Afacerilor 

Interne sunt invitaţi să prezinte punctul de vedere al ministerului referitor 

la proiecţia bugetară pe 2013 în raport cu realizarea sarcinilor şi 

obiectivelor ministerului.  

Domnul ministru Radu Stroe precizează faptul că deşi insuficient, 

bugetul ministerului poate asigură îndeplinirea obiectivelor propuse, 

urmând ca la rectificarea bugetară să fie asigurate noi resurse.  
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În continuare, domnul preşedinte Corneliu Dobriţoiu invită membrii 

celor două comisii să adreseze întrebări invitaţilor. Senatorii şi deputaţii 

prezenţi adresează întrebări şi formulează sugestii reprezentanţilor 

ministerului. 

Domnul preşedinte Corneliu Dobriţoiu propune ca amendamentele 

depuse să fie votate în bloc, propunându-se respingerea acestora. Cu 

majoritate de voturi se adoptă respingerea amendamentelor depuse. 

Preşedintele de şedinţă propune votarea unui aviz favorabil asupra 

propunerii de buget a Ministerului Afacerilor Interne, aviz votat cu 

majoritate de voturi. 

Dezbaterile continuă cu prezentarea bugetului Ministerului Apărării 

Naţionale de către domnul ministru Mircea Duşa, ministrul apărării 

naţionale.  

Membrii celor două comisii  pun întrebări reprezentanţilor 

ministerului, formulează comentarii şi aprecieri. Domnul ministru 

răspunde cu profesionalism tuturor întrebărilor şi mulţumeşte pentru 

sugestii. 

Domnul preşedinte Corneliu Dobriţoiu propune păstrarea aceleiaşi 

modalităţi eficiente de lucru, respectiv votarea în bloc a amendamentelor 

depuse, acestea fiind respinse cu majoritate de voturi. Se supune votului 

avizul favorabil al celor două Comisii asupra propunerii de buget a 

Ministerului Apărării Naţionale. Avizul favorabil este votat cu majoritate 

de voturi. 

În continuarea lucrărilor, în faţa membrilor celor două Comisii se 

prezintă domnul general inginer Marcel Opriş, director al Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale, care prezintă propunerea bugetară precum şi 

principalele sarcini care stau în atenţia instituţiei în 2013.  

Membrii celor două Comisii fac scurte aprecieri şi adresează 

întrebări invitaţilor. În continuare, domnul preşedinte Corneliu Dobriţoiu  
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supune votului avizarea favorabilă a propunerii de buget, propunere votată 

cu majoritate de voturi. 

Conform programării, se prezintă în faţa membrilor Comisiilor de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului reprezentanţii Serviciului de Protecţie şi Pază. Domnul general 

maior Gabriel Creţu, prim-adjunctul directorului serviciului, prezintă 

proiecţia bugetară pentru 2013 precum şi obiectivele de bază ale instituţiei. 

Membrii celor două Comisii fac scurte aprecieri şi adresează 

întrebări invitaţilor. În continuare, domnul preşedinte Corneliu Dobriţoiu 

supune votului avizarea favorabilă a propunerii de buget, propunere votată 

cu majoritate de voturi. 

În finalul dezbaterilor, în faţa membrilor Comisiilor reunite se 

prezintă reprezentanţii Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor 

Secrete de Stat. Domnul Marius Petrescu, directorul general al ORNISS, 

prezentă proiecţia bugetară şi principalele obiective ale instituţiei. 

Membrii celor două Comisii fac scurte aprecieri şi adresează 

întrebări invitaţilor. În final, domnul preşedinte Corneliu Dobriţoiu supune 

votului avizarea favorabilă a propunerii de buget, propunere votată cu 

majoritate de voturi. 

La punctul doi al ordinii de zi domnul preşedinte Corneliu Dobriţoiu 

supune la vot avizul favorabil asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2012, aviz ce se votează cu unanimitate de voturi.  

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Corneliu Dobriţoiu 

declară închisă şedinţa.  
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