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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 3 februarie 2017 

 

În ziua de 3 ianuarie  2017, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi-au desfăşurat 

lucrările în comun, având următoarele puncte pe ordinea de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului 

Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (PLx 7/ 2017); 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2016 (PLx 3/2017); 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2016 ( PLx 5/2017). 

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Dorel-Gheorghe 

Căprar, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a Camerei Deputaţilor. 

Prima instituţie al cărui buget a fost discutat a fost Ministerul Afacerilor 

Interne. Doamna ministru Carmen Dan a prezentat bugetul ministerului şi 

priorităţile bugetare pentru anul 2017, făcând referire la programele de 
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investiţii pentru anul 2017, precum şi la politica de personal a ministerului. 

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, a fost supus la vot 

bugetul Ministerului Afacerilor Interne, iar membrii Comisiilor reunite au 

votat, cu majoritate de voturi pentru, avizarea favorabilă a bugetului acestei 

instituţii.  

A urmat dezbaterea bugetului Ministerului Apărării Naţionale. Domnul 

ministru Gabriel-Beniamin Leş a făcut o prezentare a obiectivelor stabilite 

din punct de vedere al proiecţiei bugetului ministerului în anul 2017. În urma 

dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, a fost supus la vot bugetul 

Ministerului Apărării Naţionale, iar  membrii Comisiilor reunite  au votat, cu 

majoritate de voturi pentru, avizarea favorabilă a bugetului acestui Minister.  

În continuare a fost dezbătut bugetul Serviciului de Informaţii Externe. 

Acesta a fost prezentat de către directorul adjunct al Serviciului de Informaţii 

Externe, domnul general Silviu Predoiu. În urma dezbaterilor şi a punctelor 

de vedere exprimate, a fost supus la vot bugetul Serviciului de Informaţii 

Externe, iar membrii  Comisiilor  reunite au votat, cu majoritate de voturi 

pentru, avizarea favorabilă a bugetului Serviciului de Informaţii Externe.  

Prezentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază a fost făcută de 

către  domnul general Lucian-Silvan Pahonţu, directorul Serviciului. În urma 

dezbaterilor, bugetul Serviciului de Protecţie şi Pază a fost supus la vot iar 

membrii  Comisiilor reunite au votat, cu majoritate de voturi pentru, avizarea 

favorabilă a bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază.  

Bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a fost prezentat de 

domnul general Marcel Opriș, directorul Serviciului. Acesta a făcut 

prezentarea bugetului instituţiei şi a obiectivelor stabilite pentru anul 2017. 

În urma punctelor de vedere exprimate, membrii celor două Comisii au 

supus la vot bugetul instituţiei şi, cu majoritate de voturi pentru, bugetul 

Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a primit aviz favorabil.  
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Bugetul Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat a 

fost prezentat de către doamna director general adjunct Anca Fedeleș. În 

urma punctelor de vedere exprimate, membrii celor două Comisii au supus la 

vot bugetul instituţiei şi, cu majoritate de voturi pentru, bugetul Oficiului 

Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat a primit aviz favorabil. 
  
La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere 

exprimate, membrii celor două  Comisii  au hotărât, cu majoritate de voturi 

pentru, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2016. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere 

exprimate, membrii celor două  Comisii  au hotărât, cu majoritate de voturi 

pentru, avizarea favorabilă a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2016. 

 

La  lucrările  Comisiei, în ziua de 3 februarie 2017 din totalul de 20 

membri, au fost prezenţi 16 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar 

Dorel-Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Weber Mihai şi Rodeanu Bogdan 

Ionel, domnii secretari Stanciu - Viziteu  Lucian Daniel  şi Mocioalcă Ion, 

precum şi domnii deputaţi Andrei Alexandru Ioan, Bejinariu Eugen, 

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, Dobre Victor Paul, Iftimie Neculai,  

Lupescu Dumitru,  Mărgărit Mitic ă – Marius, Olteanu Daniel,  Pop 

Georgian, Simonis Alfred - Robert,  Surgent  Marius – Gheorghe şi au 

absentat domnii deputaţi  Raeţchi Ovidiu Alexandru din partea grupului 

parlamentar al Partidului Naţional Liberal, domnul deputat Sămărtinean 

Cornel-Mircea, din partea grupului Partidul Mişcarea Populară, domnul 
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deputat Apjok  Norbert, din partea grupului UDMR, şi domnul deputat Vlase 

Petru Gabriel, din partea grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, 

înlocuit de către domnul deputat Dunava Costel Neculai.  

 

 

 

Preşedinte 

 

Dorel-Gheorghe Căprar 
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