
             
 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                                    SENAT 
Comisia pentru apărare, ordine                                                                                                                                         Comisia pentru apărare, ordine 
  publică şi siguranţă naţională                                                                                                                                           publică şi siguranţă naţională 
        Nr. 32/372/13.12.2010                                                                                                                   Nr. XXV/166/13.12.2010 

A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 

 
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 2011, trimis cu adresa nr. PL x 837 din 13 decembrie 2010, respectiv,  L 794, 
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 16 decembrie 2010. 
 Membrii comisiilor au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de 
buget ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, 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 prezentat concluzii şi propuneri asupra bugetelor proprii. 
 Cu unanimitate de voturi, proiectul legii bugetului şi anexele referitoare la bugetele pe 2011 ale instituţiilor aflate în 
competenţa celor două comisii au fost avizate favorabil, cu amendamentele admise şi respinse, prezentate în anexe. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
             PREŞEDINTE,                                                                                                                                                         PREŞEDINTE, 
                                                                                                  
        Costică  CANACHEU                                                                                                                                             Teodor  MELEŞCANU                     
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                                                                                                                                                              ANEXA  
                                                la Avizul comun nr. 32/372//XXV/166/16.12.2010 
    

A M E N D A M E N T E    A D M I S E  
la proiectul  Legii bugetului  de stat pe anul 2011 

 
Nr. 
crt 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autori, grup parlamentar) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Observaţii 

1.  
Legea bugetului de stat pe anul 2011  
Capitolul III – Dispoziţii finale   

PROPUNERI  2011 

După articolul 34 se introduce un nou 
articol, art.34 ¹, cu următorul cuprins: 
„Art.34¹. – (1) Ministerul Apărării 
Naţionale poate încheia angajamente 
legale peste limita creditelor bugetare 
aprobate prin buget, cu aprobarea 
Ministerului Finanţelor Publice. 
 
(2) Cheltuielile legate de participarea 
forţelor armate române la operaţiunile 
în străinătate sub egida O.N.U., 
O.S.C.E., N.A.T.O., Uniunii Europene  
sau în cadrul unor coaliţii 
multinaţionale vor fi suportate din alte 
fonduri guvernamentale care pot 
finanţa acest tip de acţiuni, adiţionate 
la bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale.” 
(Autori: dl. senator Teodor Meleşcanu şi domnul. 
deputat  George Scutaru ) 

Pentru derularea unor programe 
strategice de înzestrare a Armatei 
Române, aprobate de CSAT,  
care să permită îndeplinirea 
misiunilor acesteia.  
 
Sursa de finanţare: credite 
externe  
 
Participarea Armatei Române la 
misiuni în afara teritoriului 
naţional reprezintă o decizie 
politică asumată la nivel 
internaţional şi nu trebuie sa 
greveze doar bugetul apărării.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ministerul Apărării Naţionale 
 Anexa nr. 3/18/28 
 

PROPUNERI  2011 

Se majorează creditele de angajament 
sursa “Buget de stat”, alineatul 71.01.30 
“Alte active fixe” cu suma de 43.000 mii 

Suma este necesară Ministerului 
Apărării Naţionale pentru 
începerea procedurilor de 
achiziţie de sisteme de avion fără 
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lei. 
(Autori: domnul senator Teodor Meleşcanu şi 
domnul deputat  George Scutaru )  

pilot (UAV) pentru protecţia 
trupelor din teatrele de operaţii. 

3. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19 capitolul 51.01 
„Autorităţi publice şi acţiuni externe”  

PROPUNERI 2011 
 
Titlul II „Bunuri şi servicii” se 
suplimentează cu suma de 3.000 mii lei, 
care devine 25.731 mii lei, prin 
diminuarea sumei prevăzute la capitolul 
61.01 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, titlul II „Bunuri şi servicii”, 
care devine 401.450 mii lei; 
(Autor: Comisiile) 

 

4. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19 capitolul 80.01 
 „Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă” 

PROPUNERI  2011 

 
Titlul II „Bunuri şi servicii”, se 
suplimentează cu suma de 11.719 mii lei, 
care devine 98.397 mii lei, prin 
diminuarea cu suma de 2.719 mii lei 
prevăzută la capitolul 61.01 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională”, titlul II 
„Bunuri şi servicii”, care devine 398.731 
mii lei şi prin diminuarea cu suma de 
9.000 mii lei prevăzută la capitolul 61.01 
„Ordine publică şi siguranţă naţională”, 
titlul X „Alte cheltuieli”, care devine 
6.802 mii lei; 
(Autor: Comisiile) 

 

5. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19 capitolul 80.01 
 „Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă” 

PROPUNERI  2011 

 
Titlul XII „Active nefinanciare”, se 
suplimentează cu suma de 4.007 mii lei, 
care devine 11.082 mii lei, prin 
diminuarea sumei prevăzută la capitolul 

 
 
În conformitate cu prevederile 
H.G. nr.1.502/2009 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 
2011, cu modificările ulterioare, 
în anul 2011 se desfăşoară 
recensământul populaţiei, acţiune 
pentru care sunt necesare fonduri 
în sumă totală de 124.569 mii lei. 
 Având în vedere faptul că pentru 
desfăşurarea acestei acţiuni nu 
sunt prevăzute fonduri în 
proiectul de buget pentru anul 
2011, se solicită admiterea 
amendamentelor prin care se 
propune asigurarea sumei de 
19.836 mii lei prin efectuarea de 
redistribuiri de credite cu 
încadrarea în limitele bugetare 
propuse M.A.I. prin proiectul de 
buget pe anul 2011, astfel: 
- La capitolul 51.01 „Autorităţi 
publice şi acţiuni externe” 
suma de 3.220 mii lei, din care 
titlul I „Cheltuieli de personal” - 
220 mii lei (prin redistribuire 
între alineatele bugetare ale 
aceluiaşi titlu) şi titlul II „Bunuri 
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61.01 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, titlul XII „Active 
nefinanciare”, care devine 1.265.877 mii 
lei; 
(Autor: Comisiile) 

6.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
 
Anexa nr. 3/19/02 capitolul 51.01 
„Autorităţi publice şi acţiuni externe” 
  

PROPUNERI  2011 

 
Titlul I „Cheltuieli de personal” alineatul 
10.01.12 „Indemnizaţii plătite unor 
persoane din afara unităţii” se 
suplimentează cu suma de 220 mii lei, 
care devine 270 mii lei, prin diminuarea 
cu aceeaşi sumă a alineatului 10.01.30 
„Alte drepturi salariale în bani”, care 
devine 9.288  mii lei; 
 (Autor: Comisiile) 

Admis cu unanimitate 
de voturi pentru. 

7. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02 capitolul 51.01 
„Autorităţi publice şi acţiuni externe” 
 

PROPUNERI  2011 

 
La titlul II „Bunuri şi servicii”, se 
suplimentează alineatul 20.06.01 
„Deplasări interne, detaşări, transferuri” 
cu suma de 2.000 mii lei, care devine 
3.000 mii lei şi alineatul 20.30.04 
„Chirii” cu suma de  1.000 mii lei, care 
devine 1.600 mii lei, prin diminuarea 
sumei prevăzută la capitolul 61.01 
„Ordine publică şi siguranţă naţională”, 
titlul II „Bunuri şi servicii” alineatul 
20.01.05 „Carburanţi şi lubrifianţi”, care 
devine 52.170 mii lei; 
(Autor: Comisiile) 

 

8. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02 capitolul 61.01  

PROPUNERI  2011 

 

şi servicii” – 3.000 mii lei (prin 
redistribuire de la cap. 61.01 
„Ordine publică şi siguranţă 
naţională”); 
- La capitolul 61.01 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională” 
suma de 890 mii lei la titlul XII 
„Active nefinanciare” (prin 
redistribuire între alineatele 
bugetare ale aceluiaşi titlu);   
- La capitolul 80.01 „Acţiuni 
generale economice, comerciale 
şi de muncă” suma de 15.726 
mii lei, din care titlul II „Bunuri 
şi servicii” – 11.719 mii lei şi 
titlul XII „Active nefinanciare” – 
4.007 mii lei (prin redistribuire 
de la cap. 61.01 „Ordine publică 
şi siguranţă naţională”). 

 
 
 
 

În acest sens,  sunt propuse 
modificări în proiectul de buget 
pe anul 2011, după cum urmează: 
- Anexa 3/19/01 „Sinteza 

fondurilor alocate pe surse şi 
pe titluri de cheltuieli pe anii 
2009-2014” 

- Anexa 3/19/02 „Bugetul pe 
capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole şi alineate pe anii 
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„Ordine publică şi siguranţă naţională” La titlul XII „Active nefinanciare” se 
suplimentează alineatul 71.01.30 „Alte 
active fixe” cu suma de 890 mii lei, care 
devine 900 mii lei, concomitent cu 
diminuarea de la alineatul 71.01.02 
„Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport”, care devine 301.754 mii lei. 
(Autor: Comisiile) 

9. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/02 capitolul 80.01 
„Acţiuni generale economice, comerciale 
şi de muncă” 
 

PROPUNERI  2011 

 La titlul II „Bunuri şi servicii”, se 
suplimentează alineatul 20.01.30 „Alte 
bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare” cu suma de 11.719 mii lei, 
care devine 18.963 mii lei şi la titlul XII 
„Active nefinanciare”, se suplimentează 
alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente 
şi mijloace de transport” cu suma de 
4.007 mii lei, care devine 11.012 mii lei, 
prin diminuarea cu suma de 2.719 mii lei 
prevăzută la capitolul 61.01 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională”, titlul II 
„Bunuri şi servicii” alineatul 20.01.05 
„Carburanţi şi lubrifianţi”, care devine 
49.451 mii lei , cu suma de 9.000 mii lei 
la capitolul 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, titlul X „Alte 
cheltuieli” alineatul 59.17 „Despăgubiri 
civile”, care devine 2.792 mii lei şi cu 
suma de 4.007 mii lei la capitolul 61.01 
„Ordine publică şi siguranţă naţională”, 
titlul XII „Active nefinanciare” alineatul 
71.01.02 „Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport”, care devine 
297.747 mii lei. 

2009-2014” 
- Anexa 3/19/27 „Fişa 

Programului” 
- Anexa 3/19/28  „Programul 

de investiţii publice” 
- Anexa 3/19/29 „Fişa 

obiectivului/proiectului/ 
categoriei de investiţii” b. 
Dotări independente 

Anexa 3/19/29 „Fişa 
obiectivului/proiectului/categoriei 
de investiţii” e. Alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
În sinteză: 
 
1. Necesar conform 
prevederilor H.G. 1.502/2009 
cu modificările ulterioare     - 
124.569 mii lei 
    (de asigurat la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2011) 
 
 
2. Asigurat din limitele 
bugetare propuse M.A.I. pe 
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(Autor: Comisiile) 
10. Ministerul Administraţiei şi Internelor

 
Anexa nr. 3/19/27, Programul „Reforma 
Administraţiei Publice” (cod program 
883) la sursa de finanţare „Buget de stat” 
 

PROPUNERI  2011 

Titlul „Bunuri şi servicii” – cod 510120 
(atât creditele de angajament, cât şi cele 
bugetare) se suplimentează cu suma de 
3.000 mii lei, care devine 25.731 mii lei, 
la titlul „Bunuri şi servicii” – cod 800120 
(atât creditele de angajament, cât şi cele 
bugetare) se suplimentează cu suma de 
11.719 mii lei, care devine 93.756 mii lei 
şi la titlul „Active nefinanciare” – cod 
800171 se suplimentează creditele 
bugetare cu suma de 4.007 mii lei, care 
devine 11.052 mii lei; 
(Autor: Comisiile) 

 

11. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/27, Programul „Ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului” (cod 
program 884) la sursa de finanţare 
„Buget de stat”  
 

PROPUNERI  2011 

Titlul „Bunuri şi servicii” – cod 610120 
(atât creditele de angajament, cât şi cele 
bugetare) se suplimentează cu suma de 66 
mii lei, care devine 197.209 mii lei şi la 
titlul „Active nefinanciare” - cod 610171 
se diminuează creditele bugetare cu suma 
de 4.007 mii lei; 
(Autor: Comisiile) 

 

12. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/27, Programul „Suport 
Acordat Structurilor M.A.I.” (cod 
program 886) la sursa de finanţare 
„Buget de stat” 
 

PROPUNERI  2011 

Titlul „Bunuri şi servicii” – cod 610120 
(atât creditele de angajament, cât şi cele 
bugetare) se diminuează cu suma de 
14.785 mii lei, care devine 51.021 mii lei;
 
(Autor: Comisiile) 

 

13. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 

PROPUNERI  2011 

În cadrul programelor de investiţii 

anul 2011 - 4.668 mii lei 
 
 
3. Redistribuiri propuse prin 
amendamente cu încadrarea în  
    limitele bugetare propuse 
M.A.I. pe anul 2011  
- 19.836 mii lei 
 
 
4. Diferenţă sumă faţă de 
necesarul prevăzut de H.G. 
1.502/2009  
cu modificările ulterioare, ce 
urmează a fi solicitată la prima 
rectificare a bugetului de stat 
din anul 2011  
- 100.065 mii lei   
(indemnizaţii plătite 
recenzorilor – 94.465 mii lei şi 
cheltuieli pentru deplasări  
interne şi închirieri spaţii – 
5.600 mii lei)   
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Anexa nr. 3/19/28 capitolul 61.01 
„Ordine publică şi siguranţă naţională” 
 

publice se suplimentează la capitolul 
61.01 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională” categoria de investiţii de la lit. 
C. Alte cheltuieli de investiţii, sursa 
Buget de stat la alineatul 71.01.30 „Alte 
active fixe” cu suma de 890 mii lei, care 
devine 900 mii lei, concomitent cu 
diminuarea la capitolul 61.01 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională”, categoria 
de investiţii de la lit. C. Alte cheltuieli de 
investiţii, sursa Buget de stat la alineatul 
71.01.02 „Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport” cu suma de 890 
mii lei, care devine 301.754 mii lei.  
(Autor: Comisiile) 

14. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/28 capitolul 80.01 
„Acţiuni generale economice, comerciale 
şi de muncă” 
 

PROPUNERI  2011 

În cadrul programelor de investiţii 
publice se suplimentează la capitolul 
80.01 „Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă”, categoria de 
investiţii de la lit. C. Alte cheltuieli de 
investiţii, sursa Buget de stat la alineatul 
71.01.02 „Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport” cu suma de 4.007 
mii lei, care devine 11.012 mii lei, 
concomitent cu diminuarea la capitolul 
61.01 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, categoria de investiţii de la lit. 
C. Alte cheltuieli de investiţii, sursa 
Buget de stat la alineatul 71.01.02 
„Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport” cu suma de 4.007 mii lei, care 
devine 297.747 mii lei.  
(Autor: Comisiile) 
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15. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/29 Fişă obiectiv  
investiţii  
 

PROPUNERI  2011 

În cadrul Fişei obiectivului de investiţii - 
e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor se 
suplimentează sursa de finanţare Buget 
de stat la cap. 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, alineatul 71.01.30 
„Alte active fixe” cu suma de 890 mii lei, 
care devine 900 mii lei, concomitent cu 
diminuarea în cadrul Fişei obiectivului de 
investiţii - b) dotări independente sursa de 
finanţare Buget de stat la cap. 61.01 
„Ordine publică şi siguranţă naţională”, 
alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente 
şi mijloace de transport”, care devine 
301.754 mii lei. 
(Autor: Comisiile) 

 

16. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 
Anexa nr. 3/19/29 Fişă obiectiv  
investiţii  
  
 

PROPUNERI  2011 

În cadrul Fişei obiectivului de investiţii - 
b) dotări independente se suplimentează 
sursa de finanţare Buget de stat la 
capitolul 80.01 „Acţiuni generale 
economice, comerciale şi de muncă”, 
alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente 
şi mijloace de transport”  cu suma de 
4.007 mii lei, care devine 11.012 mii lei, 
concomitent cu diminuarea în cadrul 
Fişei obiectivului de investiţii - b) dotări 
independente sursa de finanţare Buget de 
stat la cap. 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, alineatul 71.01.02 
„Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport”, care devine 297.747 mii lei. 
(Autor: Comisiile) 
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17. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
 
Anexa nr. 3/34/29 „Fişa 
obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiţii” 

PROPUNERI 2011 
 
Cod obiectiv 2 „b Dotări independente” 
La capitolul 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, subcapitolul 
61.01.04 alineatul 71.01.02 „ Maşini, 
echipamente şi mijloace de transport” se 
majorează cu suma de 194.000 mii lei, iar 
limitele corespunzătoare aferente 
creditelor bugetare se majorează cu suma 
de 97.000 mii lei în anul 2012, respectiv 
97.000 mii lei în anul 2013. 
 
(Autor: Comisiile) 

Achiziţionarea în regim de 
urgenţă a unor echipamente 
suplimentare de infrastructură – 
aproximativ 160 staţii de bază şi 
103 receptoare, pentru asigurarea 
serviciilor celor 44.000 de 
terminale radio achiziţionate de  
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor în cadrul contractelor 
RO-FSCH 1.1 şi RO-FSCH 1.2 
finanţate din Facilitatea Schengen 
şi distribuite în mediul urban şi 
rural. 

Admis cu majoritate 
de voturi. 

18. Oficiul Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat 
Anexa nr. 3/41/27, Capitolul 5001,  

 
La grupa 20,  Titlul II „Bunuri şi servicii”  
1.380 mii lei, se suplimentează cu suma 
de 565 mii lei, care devine 1.945 mii lei. 
 

Achiziţii de strictă necesitate: 
- furnituri de birou -25 mii lei; 
- cheltuieli de încălzire, iluminat, 
forţă motrice, salubritate.195 mii 
lei; 
- cheltuieli privind necesarul de 
carburanţi, lubrifianţi, piese de 
schimb – 30 mii lei, precum şi 
alte cheltuieli. 

Admis cu unanimitate 
de voturi. 
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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 2011 

 
Nr. 
crt 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autori, grup parlamentar) 

Motivaţia 
amendamentului şi  
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

1 Ministerul Apărării Naţionale 
Legea bugetului de stat pe anul 2011  
Capitolul III – Dispoziţii finale 

Se majorează bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale cu suma de 1.000.000 mii lei. 

 
 
 
 
 
(Autor: domnul deputat Ilie Morega) 

Sursa de finanţare: 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

Propunerea de buget a 
S.G.G. pentru anul 
2011 este de 883.944 
mii lei, fiind mai mică 
decât suma solicitată 
pentru M.Ap.N. de 
către autorul 
amendamentului. 

2 Serviciul de Protecţie şi Pază 
 Anexa nr. 3/33/27 capitolul 61.01 
„Ordine publică şi siguranţă naţională” 
 

Titlul «Cheltuieli de personal » articolul 
1002  alineatul 100203 « Uniforme şi 
echipament obligatoriu » se suplimentează 
cu suma de 2.700.000 lei. 
(Autor: domnul deputat George Scutaru) 

Asigurarea contravalorii 
echipamentului 
obligatoriu cuvenit 
cadrelor militare pentru 
anul 2010. 
Sursa de finanţare: 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

Buget a S.G.G. pentru 
anul 2011 este de 
883.944 mii lei 

3 Serviciul de Protecţie şi Pază 
 Anexa nr. 3/33/28 capitolul 61.01 
„Ordine publică şi siguranţă naţională” 

Alineatul 61.01.71.01.01 « Construcţii » se 
suplimentează cu suma de 50.000 mii lei. 
(Autor: domnul senator Teodor Meleşcanu) 

Obiectivul de investiţii în 
continuare „Sediul 
Serviciului de Protecţie şi 
Pază” este finanţat 
insuficient, asigurându-se 
în ultimii 3 ani doar 28,5 
% 
Sursa de finanţare: 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

IDEM 
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