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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 20 octombrie 2009 

 
În ziua de 20 octombrie 2009, lucrările Comisiei sunt 

conduse de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 22 de 
deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia a aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2009 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 (PLx 398/2009). 

2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea art. 55 din Legea nr.346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării (Plx 447/2009). 

 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale (lt. col. Paul 
Nenciu) şi ai Ministerului Finanţelor Publice (domnul Nicolae 
Dincă).  

 
La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor prezintă influenţele ultimei rectificări 
bugetare asupra ministerului. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă doreşte să i se 
explice motivul pentru care au fost suplimentate fondurile aferente 
contractului de securizare a frontierei de stat încheiat cu firma 
EADS. 

I se răspunde că nu s-au produs modificări în ceea ce priveşte 
prevederile contractuale, dar s-a decis ca statul român să preia 
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investiţiile aferente unur noi clădiri şi facilităţi necesare securizării 
frontierelor. 

Reprezentantul Serviciului de Protecţie şi Pază afirmă că, 
iniţial, nu fuseseră alocaţi suficienţi bani pentru a se putea derula 
contractul pentru construcţia noului sediu, astfel încât era necesară 
alocarea unor sume suplimentare, prin rectificare. 

Domnul general Marcel Opriş, directorul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, informează membrii Comisiei asupra 
faptului că instituţia pe care o conduce a fost afectată negativ de 
ambele rectificări bugetare din anul 2009. 

Domnul deputat Doru Claudian Frunzulică doreşte să 
cunoasă principalele programe de investiţii ale STS aflate în 
derulare. 

Domnul director Marcel Opriş afirmă că toate programele de 
investiţii ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în principal 
finalizarea construcţiei şi dotările pentru un data-center, unde vor 
putea fi stocate date strategice ale administraţiei din România, vor 
determina scăderea cheltuielilor curente legate de serviciile de 
comunicaţii ale instituţiilor publice. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul 
Nicolae Dincă, prezintă, la nivel general, efectele pe care le are 
rectificarea bugetară. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune formularea unui 
aviz favorabil, propunere pe care o supune votului. Propunerea este 
respinsă, prin vot, de către membrii Comisiei, motiv pentru care va 
fi formulat un aviz negativ asupra proiectului de lege dezbătut. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Doru-Claudian 
Frunzulică, în calitate de iniţiator, prezintă propunerea celorlalţi 
membri ai Comisiei. 

Domnul deputat Costică Canacheu solicită reprezentanţilor 
Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Finanţelor Publice 
prezentarea punctului de vedere al Guvernului, deoarece acesta nu 
se află în fişa propunerii. 

Domnul Paul Nenciu, reprezentantul MApN, răspunde că 
propunerea va fi luată în discuţie în cadrul viitoarei şedinţe de 
Guvern. 
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Domnul Nicolae Dincă, reprezentantul M.F.P. afirmă că, în 
conformitate cu prevederile naţionale şi comunitare, nu se pot 
reglementa anticipat procentele din produsul intern brut ce vor fi 
alocate diferitelor ministere. 

Domnul deputat Ştefan Daniel Pirpiliu consideră că şi dacă 
propunerea legislativă va fi adoptată, ea nu va putea fi pusă în 
aplicare. 

Domnul deputat Eugen Bădălan îşi exprimă convingerea că 
prin adoptarea propunerii nu se vor putea rezolva problemele 
Armatei şi că, oricum, până la primirea punctului de vedere al 
Guvernului nu se poate lua o decizie cu privire la iniţiativa 
dezbătută. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă afirmă că prin 
această iniţiativă se încearcă stabilirea unui prag minim pentru 
bugetul apărării. 

Domnul deputat Nicolae Mircovici consideră că iniţiativa nu 
va avea o influenţă asupra bugetului de stat deoarece nu creşte 
anumite cheltuieli ci introduce un procent minim din PIB pentru 
armată. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune amânarea 
discuţiilor până la primirea punctului de vedere al Guvernului. 

Supusă votului, propunerea este respinsă de către membrii 
Comisiei. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune votului 
propunerea, formulată de domnul deputat Doru-Claudian 
Frunzulică, de redactare a unui raport de adoptare a propunerii 
legislative. 

Cu majoritate de voturi, propunerea este adoptată. 
Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică 

Canacheu declară şedinţa închisă. 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 


