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

PROCES–VERBAL
al lucrărilor Comisiei din 12 octombrie 2010

În ziua de 12 octombrie 2010, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor, împreună cu Comisia pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat şi-au desfăşurat
lucrările într-o şedinţă comună.
Comisiile au aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2010
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 (PL x 485/2010).
2. Strategia Naţională de Apărare a Ţării (835 BP).
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Costică Canacheu,
preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a
Camerei Deputaţilor.
Au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 25 de membri ai Comisiei.
La sedinţă au participat în calitate de invitaţi: din partea Administraţiei
Prezidenţiale,

domnul

Iulian

Fota,

consilier

prezidenţial

şi

şef

al

Departamentului Securităţii Naţionale, precum şi doamna Anca Iordache,
director general în cadrul Direcţiei de programare bugetară a Ministerului
Finanţelor Publice.
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La punctul 1 al ordinii de zi, doamna Anca Iordache a precizat că are în
finanţare instituţiile din sectorul de apărare şi ordine publică, aceasta arătând
că rectificarea bugetară a fost negativă şi a reflectat de fapt aplicarea unor
acte normative care au fost adoptate de Guvern anterior rectificării bugetare,
respectiv, Legea 118/2010 şi, ca urmare a acesteia, sunt influenţe cu
cheltuielile de personal - reducerea cu 25% a drepturilor salariale, neacordarea
în semestrul II a ajutoarelor la trecerea în rezervă, respectiv, pensionare şi, de
asemenea, s-au mai avut în vedere, în urma discuţiilor cu instituţiile, anularea
sumelor blocate potrivit Legii nr. 500 la cheltuielile de capital. Specific pentru
Ministerul Apărării Naţionale, la calcularea acestor influenţe s-a avut în vedere
necesarul pentru trupele din Afganistan, respectiv, 149 de milioane de lei, care
au fost avuţi în vedere pentru finanţarea acestor operaţii. La Ministerul
Adminsitraţiei şi Internelor s-a avut de asemenea în vedere asigurarea pentru
EADS, componenta locală, ca urmare a creşterii TVA. Acestea au fost
principalele măsuri care s-au reflectat în diminuările aprobate prin bugetele
instituţiilor în cauză. Totodată, s-a aprobat prin textul ordonanţei de rectificare
ca instituţiile în cauză, ca urmare a solicitării Ministerului Apărării Naţionale, să
poată să-şi facă redistribuiri între numărul de posturi aprobate pe capitolele
bugetare, prin Legea bugetului de stat nr. 11/2010, pentru a se putea asigura
promoţia începând cu semestrul II şi necesarul pentru teatrele de operaţii
unde era cazul, în funcţie de necesităţile Ministerului Apărării Naţionale.
Domnul senator Teodor-Viorel Meleşcanu, preşedintele Comisiei de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat, a solicitat informaţii
cu privire la modul în care se repercutează aceste rectificări bugetare asupra
instituţiilor din domeniul apărării, dacă acestea au fost consultate, precum şi
dacă există o poziţie oficială a lor.
Doamna Anca Iordache a precizat că Ministerul Finanţelor Publice,
înainte de a prezenta proiectul de ordonanţă şi a fi adoptat de Guvern, a purtat
cu fiecare instituţie în parte discuţii pe baza propunerile lor şi a propunerilor
Ministerului Finanţelor Publice şi s-a ajuns la un acord asupra acestei influenţe
negative care a fost aprobată prin Ordonanţa 118/2010.
La rândul său, domnul deputat George Adrian Scutaru, vicepreşedinte al
Comisiei de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei
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Deputaţilor, a solicitat informaţii cu privire la proiecţia pentru 2011 a bugetului
la Ministerul Apărării Naţionale şi la Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Doamna Anca Iordache a precizat că se lucrează în prezent la proiectul
pe 2011 şi că s-au purtat discuţii cu Ministerului Administraţiei şi Internelor şi
Ministerul Apărării Naţionale, însă mai sunt probleme în primul rând cu
cheltuielile de personal şi urmează să fie definitivată limita pe 2011 în funcţie
de Legea privind sistemul unitar de pensii publice, în primul rând, fiindcă
trebuie să se asigure atât contribuţia angajatorului, cât şi o creştere a
salariului angajatului astfel încât salariul net să nu i se diminueze. De
asemenea, la Capitolul „Bunuri şi servicii” s-a avut în vedere o reducere faţă
de 2010, având în vedere angajamentele cu Fondul Monetar Internaţional. Per
total, la bugetul de stat va fi o reducere foarte mare pentru că s-a avut în
vedere Legea privind sistemul unitar de pensii publice şi cheltuielile cu pensiile
care până în prezent erau prinse în bugetele acestor instituţii; începând cu
2011 acestea vor fi evidenţiate în Bugetul de asigurări sociale.
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu a supus la
vot propunerea domnilor deputaţi Eugen Bejinariu şi George Adrian Scutaru ca
reprezentanţii mass-media să asiste la lucrări pe toată durata şedinţei. În
urma votului, cu majoritate de voturi s-a decis ca presa să nu aibă acces în
sala de şedinţe decât la începutul dezbaterii pentru a prelua unele cadre video.
În continuare, s-au purtat descuţii cu privire la modalitatea de
desfăşurare a şedinţei, precum şi cu privire la posibilitatea parlamentarilor
membri ai Comisiiilor de a depune amendamente la Strategia Naţională de
Apărare

a

Ţării.

În

final,

domnul

deputat

Marian-Florian

Săniuţă,

vicepreşedinte al Comisiei de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a
Camerei Deputaţilor, a citat din adresa nr. 1683 din 22 iunie 2010 a
Cancelariei Preşedintelui, potrivit căreia preşedintele României, domnul Traian
Băsescu,

îi

informează

pe

membrii

Comisiilor

despre

disponibilitatea

Domniei-Sale „de a fi receptiv la recomandările membrilor Parlamentului cu
ocazia dezbaterii şi aprobării Strategiei Naţionale de Apărare a ţării.”
După identificarea şi aprobarea modului de desfăşurare a şedinţei,
domnul deputat Costică Canacheu i-a dat cuvântul domnul Iulian Fota pentru a
prezenta Startegia, acesta arătând că “practic după aderarea României la
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NATO şi la Uniunea Europeană, aceasta este prima strategie a României ca
membru NATO şi UE cu drepturi depline”.
După prezentarea modului şi principiilor după care a fost elaborată şi
aprobată Strategia Naţională de Apărare a Ţării în CSAŢ, s-au formulat şi
depus propuneri de îmbunătăţire a acesteia. Propunerile au fost preluate de
către consilierul prezidenţial.
În încheierea şedinţei, domnul deputat Costică Canacheu, constatând că
sesiunea de dezbateri generale s-a încheiat, a declarat închisă şedinţa
Comisiilor, urmând ca într-o şedinţă viitoare să se reia dezbaterile pe capitole.

Preşedinte,
Costică Canacheu

Întocmit, Valentin Busuioc, expert parlamentar
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