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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR       
Comisia pentru apărare, ordine  publică şi siguranţă naţională                                                               

                              SENAT                                                                                                          
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

Nr. 4c-12/98/2017                                                                                                                                                                            Nr. XXV/35/2017 
 
 

A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
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 2016, trimis cu adresa nr. PL x 7/2017 din 01.02.2017, respectiv  L 10/2017, 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 3 februarie 2017.  
 Membrii comisiilor au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Informaţii Externe, 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 făcut o scurtă prezentare a priorităţilor de finanţare pentru anul 2017. 
 Cu majoritate de voturi pentru, proiectul legii bugetului şi anexele referitoare la bugetele pe 2017 ale instituţiilor aflate în competenţa celor două 
comisii au fost avizate favorabil, cu amendamentele respinse, prezentate în anexă. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
          

PREŞEDINTE, 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
                                                                                                  

Dorel-Gheorghe CĂPRAR Tit-Liviu BR ĂILOIU 
                       
            
 
 

george.cucu
Original
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Către   COMISIILE REUNITE PENTRU BUGET, FINAN ŢE ŞI  BĂNCI ALE CAMEREI DEPUTA ŢILOR ŞI SENATULUI 
ANEXA 

 
 

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 2017 

 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/p

aragraf/ 
grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

1. Anexa nr. 3/18 
 
Ministerul Ap ărării Na ţionale 
Capitolul 60 Apărare 
Titlul 70-71 

(1) În anul 2017 se alocă un procent de 2% 
din PIB pentru finan ţarea politicilor  
publice sectoriale şi structurale din domeniul 
apărării. 

(2) Bugetul ordonatorului principal de 
credite şi anexa respectivă se modifică 
corespunzător. 

(3) Cheltuielile 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. 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PSD 

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 
 
Sursa de finanţare:  
         Bugetul de stat 
         Bugetul Ministerului 

Prin proiectul de 
buget s-a alocat deja 
Ministerului 
Apărării Naționale 
procentul de 2% din 
PIB pe cheltuieli 
bugetare. Potrivit 
legislației în 
vigoare, 
participarea forțelor 
armate la operațiuni 
nu poate fi finanțată 
din alte fonduri. 

2. Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Na ţionale 
 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II - Bunuri şi servicii 
Articol 10 Cercetare - 

Se propune majorarea sumei alocate (1116 
mii lei) cu 2884 mii lei obţinuţi prin 
diminuarea sumei altui articol de la 
Capitolul 6001 
Titlul II - bunuri şi servicii 
Grupa 20 
  

Încurajarea cercetării -invenţiilor în 
domeniul tehnicii militare de apărare 
Întărirea capacităţii naţionale de apărare 
 
Sursa de finanţare: 
2884 mii lei redirecţionaţi de la 
Anexa 3/18/02 

Amendament retras 
de inițiator. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/p

aragraf/ 
grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

Dezvoltare 
  

  
  
  
Dep. Matei-Adrian Dobrovie, USR 

Capitol 6001 
Grupa  20 
Articol 30 
Alineat 30 
Alte chelt. cu bunuri şi servicii 

3. Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Na ţionale 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II-Bunuri şi servicii 
Articol 01 Alineat 05 

Se propune suplimentarea sumei alocate cu 
161.713 mii lei pentru asigurarea  necesarului 
de carburanţi-lubrifianţi pentru funcţionarea 
tehnicii militare potrivit standardelor NATO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sen. Nicu Fălcoi, USR 

Asigurarea 100% (în proiectul de buget  
se asigură doar 48%) a necesarului de 
carburanţi-lubrifianţi pentru 
funcţionarea tehnicii militare potrivit 
standardelor NATO (180 ore de 
zbor/pilot, 3132 zile instrucţie pe 
mare/fluviu, 150 ore de marş pentru un 
militar din forţele terestre, etc) 
 
Sursa de finanţare: Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2017 
Anexa 3/18/02 Ministerul Apărării 
Naţionale, Capitol 6001, Grupa  71, 
Titlul XIII - Active nefinanciare, 
Articol 01, Alineat 30 

Amendament 
respins pentru că, 
potrivit legislației 
finanțelor publice, 
art.21, instituțiile 
publice sunt 
obligate să rețină 
10% din fondurile 
alocate pentru o 
execuție bugetară 
prudentă, fonduri 
suficiente pentru a 
asigura necesarul de 
carburanți-
lubrifianți pentru 
funcționarea 
tehnicii militare în a 
doua parte a anului 
bugetar. 

4. Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Na ţionale 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II - Bunuri şi servicii 
Articol 01 Alineat 06 

Se propune suplimentarea sumei alocate cu 
108.426 mii lei pentru asigurarea pieselor de 
schimb pentru tehnica de luptă. 
 
 
Sen. Nicu Fălcoi, USR 

Asigurarea 100% (în proiectul de buget 
se asigură doar 50%) a pieselor de 
schimb pentru tehnica de luptă aflată în 
dotarea MU şi unităţi. 
Anexa 3/18/02 
 
Sursa de finanţare: Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2017 

Amendament 
respins pentru că, 
potrivit legislației 
finanțelor publice, 
art.21, instituțiile 
publice sunt 
obligate să rețină 
10% din fondurile 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/p

aragraf/ 
grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

Anexa 3/18/02 Ministerul Apărării 
Naţionale, Capitol 6001, Grupa  71, 
Titlul XIII- Active nefinanciare, Articol 
01, Alineat 30 

alocate pentru o 
execuție bugetară 
prudentă, fonduri 
suficiente pentru a 
asigura necesarul de 
cheltuieli pentru 
piesele de schimb 
pentru tehnica de 
luptă. 

5. Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Na ţionale 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II-Bunuri şi servicii 
Articol 01 Alineat 09 

Se propune suplimentarea sumei alocate cu 
168.115 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor 
de operare şi mentenanţă 
 
Sen. Nicu Fălcoi, USR 

Asigurarea în proporţie de 100% (în 
proiectul de buget se asigură doar 50%) 
a cheltuielilor de operare şi mentenanţă 
a tehnicii de luptă aflată în dotarea MU 
şi unităţi. 
 
Sursa de finanţare: Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2017 
Anexa 3/18/02 Ministerul Apărării 
Naţionale, Capitol 6001, Grupa  71, 
Titlul XIII - Active nefinanciare, 
Articol 01, Alineat 30 
 
 

Amendament 
respins pentru că, 
potrivit legislației 
finanțelor publice, 
art.21, instituțiile 
publice sunt 
obligate să rețină 
10% din fondurile 
alocate pentru o 
execuție bugetară 
prudentă, fonduri 
suficiente pentru a 
asigura cheltuielilor 
de operare și 
mentenanță. 

6. Anexa 3/18/02 Ministerul 
Apărării Na ţionale 
Capitolul 6001 
Grupa  20 
Titlul II - Bunuri şi servicii 
Articol 02  

Se propune suplimentarea sumei alocate cu   
16.525 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor 
de reparaţii curente la clădiri. 
 
 
Sen. Nicu Fălcoi, USR 

Asigurarea în proporţie de 100% (în 
proiectul de buget se asigură doar 75%) 
a cheltuielilor pentru efectuarea de 
reparaţii curente la clădiri. 
 
Sursa de finanţare: Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2017 
Anexa 3/18/02 Ministerul Apărării 

Amendament 
respins pentru că, 
potrivit legislației 
finanțelor publice, 
art.21, instituțiile 
publice sunt 
obligate să rețină 
10% din fondurile 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/p

aragraf/ 
grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

Naţionale, Capitol 6001, Grupa  71, 
Titlul XIII - Active nefinanciare, 
Articol 01, Alineat 30 
 

alocate pentru o 
execuție bugetară 
prudentă, fonduri 
suficiente pentru a 
asigura cheltuielilor 
de reparații curente 
la clădiri. 

7. Ministerul Afacerilor Interne 
3/19/02/80.01/01/11 
Titlul 71 Active 
nefinanciare/02/01 

În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la 
capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă", titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, este cuprinsă şi suma de 91.000 
mii lei care va fi utilizată de către 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 
şi Probleme Speciale exclusiv pentru 
constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor 
rezervă de stat de octoxid de uraniu.  
 
Autor 
Deputat PSD - Iulian IANCU 

În conformitate cu art. 2 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 
privind asigurarea cantităţilor de apă 
grea şi octoxid de uraniu pentru 
unităţile 1-4 de la CNE Cernavoda. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 

Amendament 
respins întrucât 
fondurile alocate 
ministerului acoperă 
necesitatea. 

8. Anexa nr.3/19 
 
Ministerul Afacerilor Interne 
 
  

În anul 2017 cheltuielile pentru finanţarea 
activităţii de ordine publică se asigură din 
fonduri bugetare în limita a cel puţin 3 % din 
PIB (24.455,9 milioane lei). 
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PSD 

Fondurile sunt necesare pentru 
completarea deficitului de mijloace 
tehnice al MAI, precum şi pentru 
desfăşurarea în condiţii optime a 
misiunilor specifice.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat  
Fonduri externe nerambursabile 
Bugetul Ministerului 

Propunerile de 
amendament 
determină 
majorarea nivelului 
deficitului bugetar, 
încălcând 
prevederile art17 
alin.3 din Legea nr. 
500/2002 privind 
finanţele publice. 

9. Anexa 3/19 
 
Ministerul Afacerilor Interne 

Alocarea sumei de 600 mii lei pentru  
renovarea secţiei de poliţie nr.2 din 
municipiul Bacău din proprietatea 

Cei peste 100 de ofiţeri de poliţie, şi 
personal contractual, ai secţiei 2 de 
poliţie din Municipiului Bacău îşi 

Amendamentul este 
respins întrucât 
prioritățile de la 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/p

aragraf/ 
grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerului de Interne.  
 
Dep. Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, USR 

desfăşoară activitatea într-o clădire 
nerenovată de 13 ani, cu subsolul 
inundat de peste 5 ani, care se află într-
o stare de degradare avansată şi este 
improprie desfăşurării oricărei 
activităţi. Se impune renovarea urgenta 
pentru acest imobil. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 600 mii lei din  
Anexa 3/28,Ministerul Comunicaţiilor 
şi Societăţii Informaţionale Cap. 5001, 
grupa 72,  Titlul XIV Articolul 01, 
Alineat 01,  Participare la capitalul 
social al societăţilor comerciale 

capitolul 2 includ 
fonduri pentru 
renovarea şi  
finalizarea unor 
sedii de poliţie.  

10. Anexa 3/19 
 
Ministerul Afacerilor Interne 
 
Agenţia Naţională Antidrog 

Se alocă suma de 270,32 mii lei pentru 
1.000.000 seringi de unică folosinţă si ace în 
cadrul activităţii de schimb de seringi cf. H.G. 
nr. 860 din 28.07.2005 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor 
Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 
Sen. Florina Raluca Presadă, USR 

Baza Legală: 
H.G. nr. 860 din 28.07.2005 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a 
dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Art.1 (1) lit. v - „schimbul de seringi” – 
„ansamblul activităţilor şi măsurilor 
adresate consumatorilor de droguri 
injectabile, care are ca scop prevenirea 
îmbolnăvirilor ce pot surveni din acest 
mod de administrare. Sunt avute în 
vedere, în special: distribuirea şi 
colectarea de seringi, oferirea altor 
materiale utilizate la injectare - 
tampoane dezinfectante, garouri, 
substanţe de dizolvare, altele, oferirea 

Amendament 
respins întrucât 
bugetul include 
finanţarea cu 500 
mii lei a unui 
program  ce acoperă 
necesitatea 
specificată. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/p

aragraf/ 
grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

de referinţe şi informaţii, consiliere 
pentru reducerea riscurilor utilizării 
drogurilor, intervenţii destinate creşterii 
motivaţiei pentru schimbarea 
comportamentului, consiliere pretestare 
şi posttestare pentru infecţii cu virusul 
HIV şi al hepatitelor virale, alte infecţii 
cu transmitere sexuală, testare HIV, 
hepatită B şi C, vaccinare, distribuire de 
prezervative etc.” 
 
31% dintre pacienţii nou infectaţi cu 
HIV sunt consumatori de droguri 
injectabile. In 2010, in Romania erau 
18.316 consumatori cronici de droguri, 
spune ANA. In practica, doar in jur de 
10% dintre acestia au avut acces la 
programe de reducere a riscurilor (harm 
reduction) (deci in jur de 1800 
persoane) iar rata de crestere a 
numarului de consumatori de droguri 
injectabile inregistrat in anii anteriori ne 
indica o potentiala crestere a acestora.  
In general, cel mai mare numar de 
consumatori de droguri este inregistrat 
in Bucuresti si alte mari orase din tara. 
În ultimii ani programul de schimb de 
seringi nu a mai fost finanţat, in general 
de catre finantatorii externi, astfel că 
rata/incidenţa bolilor asociate 
consumului de droguri a crescut. 
 
In ceea ce priveste eficienţa schimbului 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/p

aragraf/ 
grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

de seringi ca metoda de preventie a 
infectarii cu HIV, Organizatia Mondiala 
a Sanatatii spune intr-un raport in 2014: 
"Sporirea disponibilităţii şi utilizării 
echipamentului steril de injectare de 
către consumatorii de droguri 
injectabile reduce substanţial infectarea 
cu HIV. Măsurată comparativ cu orice 
standarde obiective, evidenţa care 
sprijină eficienţa programelor de 
schimb de seringi în reducerea HIV 
trebuie privită ca fiind covârşitoare. " 
Propun, asadar, finantarea unui numar 
de 1.000.000 seringi (10.000 cutii x 100 
seringi si ace de unica folosinta) care ar 
putea deservi 2.739 de consumatori in 
marile orase unde sunt concentrati 
consumatorii de droguri (la o rata de 1 
seringa/zi). 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 270,32 mii lei 
din  Anexa 3/28,Ministerul 
Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale Cap. 5001, grupa 72,  
Titlul XIV Art icolul 01, Alineat 01,  
Participare la capitalul social al 
societăţilor comerciale 

11. Anexa 3/19 
 
Ministerul Afacerilor Interne 
Program B. Cresterea eficientei 
activitatilor de ordine publica 

Introducerea în Anexa 3/19 
a obiectivului de investiţii ” Achiziţionare 
sistem monitorizare spaţiu public 
Mangalia”, cu suma de 2.000 mii lei. 
 

Se doreşte aprobarea acestui 
amendament deoarece municipiul 
Mangalia nu dispune de o monitorizare 
video a spaţiului public, ceea ce duce la 
creşterea gradului de infracţionalitate şi 

Fondurile necesare 
pentru astfel de 
investiţii se alocă 
din bugetele 
administraţiilor 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/p

aragraf/ 
grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

prin dezvoltarea si modernizarea 
retelelor de comunicatii si 
suport informatic ale structurilor 
Ministerului Afacerilor Interne; 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

îngreunează activitatea poliţiştilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Afacerilor 
Interne – Resurse generale 

publice locale.  

 


