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Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 17.12.2014                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                                Nr. 4c-12/327 

 

Proces-verbal 

 al lucrărilor Comisiei din 16 şi 17 decembrie 2014 

 
 

În ziua de 16 decembrie 2014, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările în comun 

cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat,  

având pe ordinea de zi dezbaterea şi avizarea  proiectului Legii bugetului de 

stat pe anul 2015 (PL x 572/2014). 

   După o scurtă prezentarea a proiectului făcută de către domnul 

preşedinte Ion Mocioalcă, președintele de ședință, informează membrii 

Comisiilor asupra ordinii în care cele 5 instituţii aflate în aria de competenţă 

a celor două Comisii pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională vor 

participa de dezbateri.  

Prima instituţie invitată să prezinte perspectiva asupra bugetului pe 

anul 2015 este Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Directorul Serviciului 

de Telecomunicaţii Speciale, domnul general Marcel Opriş, a face o 

prezentare a bugetului instituţiei pe anul 2015 comparativ cu nevoile 

instituţiei şi  totodată comparativ cu anul 2014. Membrii Comisiilor au luat 

act de precizările făcute şi, după câteva observaţii punctuale, au decis să 

avizeze favorabil, cu unanimitate de voturi, bugetul acestei instituţii. La 

finalul dezbaterii asupra bugetului domnul director Marcel Opriş invită 
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membrii celor două Comisii să vizite sediul Serviciului pe care îl 

coordonează.  

Cea de-a doua instituţie prezentă la dezbateri este ORNISS, 

reprezentată de domnul director Marius Petrescu, care este invitat de către 

domnul preşedinte Ion Mocioalcă să facă o prezentare a bugetului instituţiei. 

După o prezentare a proiectelor aflate în derularea ORNISS şi după o 

prezentare succintă a nevoilor instituţiei, membrii celor două Comisii decid 

să avizeze cu unanimitate de voturi pentru bugetul instituţiei.  

A treia instituţie prezentă la dezbatere este Serviciul de Protecţie şi 

Pază reprezentată de către domnul general Lucian-Silvan Pahonţu, directorul 

instituției. Domnul director prezintă bugetul instituţiei pentru anul 2015, 

buget ce  este avizat cu unanimitate de voturi pentru de către membrii 

Comisiilor. Urmează câteva întrebări din partea membrilor Comisiei cu 

referire la stadiul lucrărilor noului sediu al Serviciului de Protecţie şi Pază.  

Ministerul Afacerilor Interne este reprezentat la dezbaterile asupra 

bugetului de stat pe anul 2015 de către secretarul general al Ministerului 

Afacerilor Interne, domnul chestor Ion Stoica, care face prezentarea 

bugetului ministerului pentru anul 2015, comparativ cu bugetul anului 2014. 

Obiectivele ministerului pentru anul 2015 vor putea fi îndeplinite prin 

bugetul actual aprobat. Membrii celor două Comisii adresează domnului 

secretar general câteva întrebări punctuale asupra bugetului instituţiei. 

Domnul preşedinte Ion Mocioalcă supune discuţiei amendamentul depus la 

Comisii,  amendament respins cu unanimitate de voturi. In finalul 

dezbaterilor, bugetul Ministerului Afacerilor Interne este avizat de către 

membrii celor două Comisii cu majoritate de voturi.  

Ministerul Apărării Naţionale este ultima instituţie participantă la 

discuţiile asupra bugetului de stat pe anul 2015 şi este reprezentată de către 

domnul ministru Mircea Duşa. Acesta face o scurtă prezentare a bugetului 

alocat instituţiei și prezintă obiectivelor planificate pentru anul viitor.  
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Domnii parlamentari fac câteva propuneri cu referire la activitatea 

Ministerului Apărării Naţionale şi îşi afirmă sprijinul pentru proiectele 

viitoare ale instituţiei. Domnul preşedinte Ion Mocioalcă supune votului 

Comisiei amendamentele depuse la Comisie cu referire la această instituţie. 

Acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi pentru și vor fi cuprinse în 

avizul Comisiei transmis ulterior Comisiilor pentru buget, finanţe și bănci 

ale Parlamentului.   

La finalul dezbaterilor, membrii celor două Comisii supun votului 

întreg proiectul bugetului de stat pe anul 2015 pentru instituţiile aflate in aria 

de competenţă a Comisiilor pentru apărare, bugetul fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi pentru.  

Dezbaterile asupra iniţiativelor legislative fiind epuizate, domnul 

preşedinte, deputatul Ion Mocioalcă declară închisă şedinţa.  

 

 În ziua de 17 decembrie 2014 ordinea de zi a Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională a avut următoarea ordine de zi: 

• Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 

români în străinătate (PL x 82/2014); 

• Reexaminarea propunerii legislative pentru înfiinţarea ghişeului unic 

pentru înmatricularea autovehiculelor (PL x 23/2014). 

La primul punct al ordinii de zi, în urma dezbaterilor  şi a punctelor de 

vedere exprimate de către membrii Comisiei aceştia hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, menţinerea raportului iniţial de respingere a propunerii legislative.   

La punctul doi al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate 

membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, menţinerea raportului 

iniţial de respingere a propunerii legislative.  
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Dezbaterile asupra iniţiativelor legislative fiind epuizate, domnul 

preşedinte, deputatul Ion Mocioalcă declară închisă şedinţa.  
 

Preşedinte  

Ion Mocioalcă 
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