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

                                                    SENAT                                                                                                          
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

Nr. 4c-15/115/2019                                                                                                                                                                                        Nr. XXV/38/2019 
 
 

A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 3, art. 11, art. 22 și art. 23 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 2019, trimis cu adresa nr. PLx 26/2019. 
 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 11 februarie 2019.  
 Membrii Comisiilor au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, 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 2019. 
 Cu majoritate de voturi pentru, proiectul Legii bugetului şi anexele referitoare la bugetele pe 2019 ale instituţiilor aflate în competenţa celor două 
Comisii au fost avizate favorabil, cu amendamentele cuprinse în anexă. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
          

PREŞEDINTE, 
 
 

PREȘEDINTE, 
                                                                                                

Dorel-Gheorghe CĂPRAR Tit Liviu BR ĂILOIU 
 
 
 

Către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaților și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului  



 2

 ANEXA nr. 1 
 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE  
la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 

 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

1. Anexa nr. 3 /19 /02 Ministerul 
Afacerilor Interne / Capitolul 
5001/Grupa 71/Articol 
01/Alineat 30 Alte active fixe 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3 /19 /02 Ministerul Afacerilor 
Interne/ Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 
01/Alineat 30 Alte active fixe cu suma de 
25.000 mii lei în vederea implementării 
sistemelor electronice de supraveghere a 
persoanelor care au statut de agresor pentru 
1.000 de persoane. 
 
 
 
Autori: 
Deputat Raluca Turcan 
Dep. Gabriel Andronache 
Dep. Ioan Cupșa 
Dep. Cătălin Predoiu 
Dep. Valeria Schelean Șomfelean 
Dep. Cristina Trăilă 
Dep. Vasile Varga 
Sen. Laura – Iuliana Scântei 
Sen. Alina - Ștefania Gorghiu 
Sen. Nicoleta Pauliuc 
Senator Daniel Fenechiu 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

În susținerea prevederilor Ordinului nr. 
146/2578/2018 privind modalitatea de 
gestionare a cazurilor de violență 
domestică de către polițiști și LEGE nr. 
217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei domestice 
solicităm 25.000 mii lei pentru 
achiziționarea de brățări de 
monitorizare electronică a agresorilor, 
într-o primă fază pentru 1000 de 
persoane cu statut de agresor. 

Inspectoratul General al Poliției 
Române a anunțat că în țara noastră s-a 
constatat existența a peste 20 de mii de 
victime ale violenței în familie, care au 
fost soldate cu aproape 100 decese. 
Autoritățile au nevoie de instrumente 
eficiente pentru combaterea sau 
diminuarea acestui fenomen. Instanțele 
au dat peste 3000 de ordine de 
protecție, însă în peste o mie dintre 
cazuri acestea au fost încălcate de către 
agresori. 

Ordinul de protecție provizoriu (OPP) 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

 poate fi un instrument eficient în 
materie administrativă, care îi va 
permite agentului de poliție să intervină 
rapid în situațiile de pericol iminent 
pentru sănătate și securitatea victimei 
violenței domestice și să înlăture 
agresorul din domiciliu. 

 Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
suma de 25.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  

TITLUL VII - ALTE CHELTUIELI – 
CREDITE ANGAJAMENTE  

2. Anexa 3/19 
Ministerul Afacerilor Interne 
  
5001 Cheltuieli – Bugetul de 
stat 

71 TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE 

01 Active fixe 
01 Construcții 

 
Propuneri 2019... 120.426 mii 

lei 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului obiectiv 
din județul Mureș, necesar pentru 
funcționarea serviciilor de intervenție în caz 
de urgență: 
 
Centru de intervenţie în municipiul Tîrgu 
Mureș, strada Köteles Sámuel nr.33 
 
Propuneri 2019....3.266 mii lei 
 
Autori: Apjok Norbert, Korodi Attila, Vass 
Levente, Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-István, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Tánczos Barna, Cseke Attila, Novák Csaba-
Zoltán, Császár Károly Zsolt, László Attila – 
senatori UDMR 

Prin realizarea proiectului de investiții 
va fi realizat un sediu nou pentru 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Horea” al judeţului Mureş care va 
adăposti și Serviciul Public Județean 
Salvamont Salvaspeo Mureș, 
construcție absolut necesară dată fiind 
starea de degradare a clădirii în care în 
prezent își desfășoară activitatea cele 
două servicii de intervenție în caz de 
urgență. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

3. Anexa 3/19 Achizitionarea unei autospeciale de pompieri 
la Comuna Hodac cu suma de 104 mii lei. 
 
Autor: 
Dr. Marius Paşcan – Deputat PMP 

Motivatia amendamentului: 
Comuna Hodac s-a confruntat cu mai 
multe incendii de locuinta. Distanta 
mare pana la prima unitate de Pompieri 
justifica necesitatea achizitionarii unei 
autospeciale. 

 

4. Anexa 3/19  Introducerea în Anexa 3/19 
a obiectivului de investiţii ”Achizi ţionare 
sistem monitorizare spaţiu public Mangalia”, 
cu suma de 2.000 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

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

 

5. Ministerul Afacerilor Interne se 
creditează Capitol bugetar 1, 
Program 2 "Siguranța frontierei 
de stat, migație și 
azil"/ Program 1848 
SIGURANȚA FRONTIEREI 
DE STAT, MIGRAȚIE ȘI 
AZIL/ Proiect 9615 
"Modernizare și extindere sediu 
sector poliție de frontieră Siret, 
Jud.Suceava" 
 

Alocarea sumei de 250 mii lei sau în baza 
necesităților deja calculate, pentru reabilitarea 
punctului de trecere a frontierei Siret. 
 
Autor: Deputat Nicolae Daniel Popescu, 
Uniunea Salvați Romania 
 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI  
Punctul de Trecere a Frontierei Siret 
funcționează în cadrul Sectorului 
Poliției de Frontieră Siret - 
Inspectoratul Teritorial al Poliției de 
Frontieră Sighetu Marmației, în regim 
de trafic internațional cu specific rutier, 
asigurând respectarea prevederilor 
tratatelor, acordurilor, convențiilor și 
protocoalelor de frontieră încheiate cu 
Republica Ucraina și a celor 
internaționale la care România este 
parte, cu privire la tranzitul mărfurilor 
peste frontiera cu Ucraina. 
 
Corespondent pe teritoriul ucrainean 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

este Punctul Porubne. În anul 2018, în 
punctele de trecere a frontierei din 
judeţul Suceava s-au înregistrat 
aproximativ 2.366.840 treceri persoane 
(P.T.F. Siret 2.346.920 persoane și 
P.T.F. Vicșani – 19.920 persoane) şi 
aproximativ 810.073mijloace de 
transport (807.303 auto  în P.T.F. Siret 
şi 2.770 trenuri în P.T.F. Vicşani). 
Polițiștii de frontieră din cadrul 
structurilor de pe raza județului 
Suceava au instrumentat  379   dosare 
penale sub aspectul săvârşirii a 500 
infracţiuni de către 164 persoane. 
Valoarea totală a bunurilor confiscate în 
anul 2018 este de peste 13.057.000 lei. 
Având în vedere condițiile de trafic la 
acest punct nu mai puțin în anul 2018, 
reabilitarea acestui punct de trecere se 
impune cu prioritate. 
 
SURSA DE FINANȚARE: 
250 mii lei - MinisterulEconomiei, 
Capitol bugetar 1, Program 1 - 
Programe de conservaresau de 
inchidere a minelor (cod 642) 

6. Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Afacerilor Interne/ Capitolul 
6001/ Grupa 20/Titlu II Bunuri 
și servicii/ Articolul II 

Se suplimentează cu suma de 10.000 mii lei 
pentru achiziționarea sistemelor electronice 
de supraveghere a agresorilor, conform legii 
nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice.  
Autori:  
Florina Presadă, senator USR 

Sursa  definanțare: Anexa   nr.3/56 
bugetul Academiei Oamenilor de 
Știință din România, Capitolul 5001, 
Titlul 59, TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI, Articolul 26, 
Indemnizații acordate membrilor 
academiei. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

Grupul parlamentar USR 
7. Anexa nr. 3/18/02 

MINISTERUL APĂRĂRII 
NAȚIONALE 
 
Grupa 51- TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
art. 01 Transferuri curente/ alin 
01 Transferuri către instituții 
publice  

Se propune alocarea sumei de 10000 mii lei 
pentru Obiectivul de Investiții Reabilitatea 
Clădirii Unitații Militare Gai din Municipiul 
Arad  
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL Cristina 
Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Reabilitarea unităţii militare din Gai şi 
construcţia de noi clădiri aici se află pe 
lista de priorităţi a Municipalităţii 
arădene în condiţiile în care transferul 
Cetăţii Aradului către Primărie este 
condiţionată de reabilitarea unităţii 
militare amintite mai sus, pentru 
mutarea batalionului militar acolo. 
Prin adresa M2825/26.10.2018, 
Ministerul Apărării Naționale solicită 
„ini țierea demersurilor privind 
transmiterea imobilului 718 Arad-Gai, 
din domeniul public al municipiului 
Arad, în domeniul public al statului și 
darea acestuia în administrarea 
Ministerului Apărării Naționale, în 
scopul reabilitării acestuia de către 
ministerul nostru, cu fonduri de la 
bugetul statului”. 
 
Sursa de finanțare:  
Redistribuire în cadrul Anexei nr. 
3/18/02 
MINISTERUL APĂRĂRII 
NAȚIONALE 
 
Grupa 51- TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
art. 01 Transferuri curente/ alin 01 
Transferuri către instituții publice 

 

8. Anexa 3/18/02 Alocarea suplimentară a  sumei de 75.000 mii Îndeplinirea condițiilor  pentru mutarea   
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

Capitolul 7001-Locuințe, 
serviciișidezvoltarepublică 
Grupa 71-Titlul XIII-Active 
nefinanciare 
Articolul 01-Active fixe 
Alineat 01-Construcții 
II Creditebugetare 

lei pentru achiziția  a 250 locuințe serviciu 
pentru cadrele militare ale Batalionului 191 
Infanterie din UM Arad-Gai. 
 
Dep. Sergiu Cosmin Vlad  
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Batalionului 191-Infanterie al UM 
Arad-Gai, din Cetatea Aradului  în UM 
Arad-Gai, astfel încât să se faciliteze 
reintroducerea Cetății Aradului în 
circuitul civil. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de 
la Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

9. Anexa nr. 3 / 18 / 28 capitol 66  
Sanatate 
 

Introducerea proiectului de infrastructura 
medicala  -Centru Specializat de Recuperare 
Medicala – Spitalul Militar Galati, in lista 
obiectivelor de investitii ale Ministerului 
Apararii Nationale. Alocarea sumei de 300 
mii lei, Credit Bugetar, pentru realizarea 
etapelor I si II conform HG 907/2016 (nota 
conceptuală, temă de proiectare, studiul de 
prefezabilitate / studiul de fezabilitate sau 
documentaţia de avizare a lucrărilor de 
intervenţii) 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Investitia vizeaza acoperirea unui 
segment inexistent in reteaua spitalelor 
militare din Romania, acela de Centre 
Specializate de  Recuperare Medicala 
pentru pacienti.  
Necesitatea unor astfel de centre reiese 
clar atat din obligativitatea asigurarii 
unei asistente medicale speciale pentru 
recuperarea conditiei fizice si 
operationale ale militarilor raniti in  
teatre de operatiuni, a personalului 
militar active si a veteranilor. 
 
Sursa de finanțare:Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la capitolul 50.01, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motiva ţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motiva ţia 
respingerii 

Locală” cu suma de 300 mii lei (Credit 
Bugetar si Credit  angajament conform 
amendamentului) 

10. Anexa nr. 3 / 18 / 28 capitol 66  
Sanatate 
 

Introducerea proiectului de infrastructura 
medicala  -Centru Specializat de Recuperare 
Medicala – Spitalul Militar Galati, in lista 
obiectivelor de investitii ale Ministerului 
Apararii Nationale. Alocarea sumei de 300 
mii lei (1 Ron Credit Bugetar si diferenta 
Credit Angajament), pentru realizarea 
etapelor I si II conform HG 907/2016 (nota 
conceptuală, temăde proiectare, studiul de 
prefezabilitate / studiul de 
fezabilitatesaudocumentaţia de avizare a 
lucrărilor de intervenţii)  
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Investitia vizeaza acoperirea unui 
segment inexistent in reteaua spitalelor 
militare din Romania, acela de Centre 
Specializatede  Recuperare Medicala 
pentru pacienti.  
Necesitatea uno rastfel de centre reiese 
clar atat din obligativitatea asigurarii 
unei asistente medicale speciale pentru 
recuperarea conditiei fizice si 
operationale ale militarilor raniti in 
teatre de operatiuni, a personalului 
militar active si a veteranilor. 
 
Sursa de finanțare:Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la capitolul 50.01, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”ProgramulNațional de 
DezvoltareLocală” cu suma de 300 mii 
lei ( Credit Bugetar si Credit  
angajament conform amendamentului) 

 

 
 
 
 
 
 

 


