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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-12/392/2015                                                                                                                                               Nr. XXV/287/2015 
 
 

A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
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 2016, trimis cu adresa nr. PL x 876/2015 din 09.12.2015, respectiv  L 656/2015, 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 11 decembrie 2015. 
 Membrii comisiilor au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, 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 făcut o scurtă prezentare a priorităţilor de finanţare pentru anul 2016. 
 Cu majoritate de voturi pentru, proiectul legii bugetului şi anexele referitoare la bugetele pe 2016 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, 
                                                                                                  

Ion MOCIOALCĂ Lucian OBREJA 
                       
            
 
Către   COMISIILE REUNITE PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI  BĂNCI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 
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ANEXA   
 
 

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 2016 

 
 
Nr. 
crt 

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

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

1. Art.51. - (1) În anul 2016, cheltuielile 
pentru transmiterea şi achitarea 
drepturilor de asistenţă socială finanţate 
din bugetul de stat sau din transferuri de 
la bugetul de stat către bugetele locale şi 
care se plătesc la domiciliul 
beneficiarilor prin Compania Naţională 
"Poşta Română" S.A. se calculează prin 
aplicarea unui coeficient negociabil ce 
nu poate depăşi 1% asupra valorii 
sumelor plătite.  
 

Art.51. - (1) În anul 2016, cheltuielile pentru 
transmiterea si achitarea drepturilor de 
pensii şi asistenţă socială finanţate din 
bugetul de stat sau din transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale şi care 
se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin 
Compania Naţională "Poşta Română" S.A. 
se calculează prin aplicarea unui coeficient 
negociabil ce nu poate depăşi 1% asupra 
valorii sumelor plătite.  
(2) În anul 2016, tariful pentru un talon 
de plată la domiciliul beneficiarilor, în 
situaţia în care aceştia au optat pentru 
plata în cont curent sau în cont de card, 
este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul 
din care se finanţează dreptul respectiv. 
 
 
(Autori: Comisiile pentru apărare) 

    Prin intrarea în vigoare 
începând cu 01.01.2016 a 
dispoziţiilor Legii privind 
pensiile militare de stat nr. 
223/2015, fondurile necesare 
pentru plata pensiilor militare 
de stat şi a altor drepturi de 
asigurări sociale cuvenite 
pensionarilor militari, se  vor 
asigura de la bugetul de stat şi 
nu de la bugetul asigurărilor 
sociale de stat ca până la 
31.12.2015.   
     Având în vedere că 
dispoziţiile propuse la art.51 
alin.(2) sunt cuprinse la art. 21 
alin.(2) din proiectul Legii 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2016 care se 
referă doar la pensiile din 
sistemul public, se impune 
completarea art. 51 cu textul 
enunţat la alin. (2) din 
amendament.    

 

2. Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa nr.3/19 
 
Capitolul 5000 Ordine publică şi 
siguranţă naţională 
Titlul 70-71 

1. Active nefinanciare 

Se suplimentează LA TITLUL XIII 
ACTIVE NEFINANCIARE cu suma de 
20.000 mii lei .  
 
 
(Autori: Comisiile pentru apărare) 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea centrelor de 
reţinere şi arest preventiv.  
 
Sursa de finanţare: 
fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
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3. Anexa nr.3/19 
 
Capitolul 5000 Ordine publică şi 
siguranţă naţională 
Titlul 70-71 

2. Active nefinanciare 

Se suplimentează LA TITLUL XIII 
ACTIVE NEFINANCIARE cu suma de 
35.000 mii lei .  
 
(Autori: Comisiile pentru apărare) 

Suma este necesară pentru 
îmbunătăţirea gradului de 
dotare cu mijloacele 
specifice a structurilor de 
ordine publică. 
 
Sursa de finanţare: 
fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

 

 
 
 
 
 

A M E N D A M E N T      R E S P I N S  
la proiectul  Legii bugetului  de stat pe anul 2015 

 
 

Nr. 
crt. 

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

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

1. Anexa 3/19/02 
Capitol 80.01 – Acţiuni generale, 
economice, comerciale şi de muncă, 
Titlul 71 – Active nefinanciare, Articol 
02 Stocuri, alineat 01 – Rezerve de stat şi 
de mobilizare 
 
  

Modificarea sumei alocate prin Proiectul 
de buget pentru anul 2016, în sensul 
majorării acesteia cu 62.000 mii lei 
 
Autori: Cezar Cioată, deputat 
Independent 
Neculai Bereanu (Grup Parlamentar 
PSD) 

Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat 
Conform Licenţelor de 
concesiune a activităţilor de 
exploatare încheiate între 
Agenţia Naţională pentru Resurse 
minerale şi Compania Naţională a 
Uraniului SA, aprobate de 
Guvernul României (HG nr. 
277/17.04.2000), CNU SA 
desfăşoară activităţi miniere 
privind exploatarea – 
prelucrarea/prepararea – 
concentrarea – purificarea 
nucleară a minereurilor uranifere 
provenite din zăcămintele 
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Nr. 
crt. 

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

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

autohtone pentru obţinerea 
concentratului tehnic de uraniu, 
conservabil, sub formă de 
octoxid de uraniu.  
Pentru siguranţa energeticii 
nucleare româneşti, concentratele 
tehnice de uraniu au fost 
acumulate în ultimii 35 de ani 
prin constituirea stocurilor de 
siguranţă şi consum sau ca 
stocuri rezervă de stat, 
finanţarea fiind asigurată de la 
bugetul de stat. Stocurile astfel 
constituite au asigurat până în 
prezent independenţa şi siguranţa 
funcţionării unităţilor 
nuclearelectrice din cadrul 
Centralei Nuclearoelectrică 
Cernavodă. 
Realizarea stocurilor rezervă de 
stat, din producţia curentă asigură 
menţinerea activităţii de 
exploatare în perimetrul Crucea – 
Botuşana, judeţul Suceava. 
Valorificarea octoxidului de 
uraniu obţinut din procesarea 
minereului extras se va face la 
preţul stabilit de Ministerul de 
resort şi avizat de Ministerul 
Finanţelor Publice, preţ stabilit la 
nivelul anului 2014. Suma 
solicitată pentru anul 2016 este 
de 62.000 mii lei.  
Nealocarea fondurilor de la 
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Nr. 
crt. 

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

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

bugetul de stat pentru constituirea 
stocurilor rezervă de stat, 
conduce la încetarea începând cu 
ianuarie 2016 a activităţii miniere 
la Sucursala Suceava şi a 
activităţii de procesare a 
minereurilor pe fluxurile uzinei 
”R” şi uzinei ”E”, de la Feldioara, 
judeţul Braşov, activităţi 
considerate de interes strategic 
pentru sectorul energetic din 
România.   
În cazul nealocării fondurilor 
solicitate în Bugetul de Stat 
pentru anul 2016 privind 
constituirea stocurilor rezervă de 
stat sunt necesare fonduri, 
substanţial mai mari, aferente 
încetării activităţilor privind 
securizarea, conservarea, 
închiderea, monitorizarea 
postînchidere, inclusiv protecţia 
socială a personalului angajat în 
perimetrele unde activităţile 
pentru uraniu vor fi sistate. 
Prin alocarea fondurilor privind 
constituirea stocurilor se 
suplimentează Bugetul 
Ministerului Afacerilor Interne pe 
anul 2016 la cap. 80.01 ”Acţiuni 
generale economice, comerciale 
şi de muncă, titlul 71 ”Active 
nefinanciare” cu suma 
corespunzătoare destinată 
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Nr. 
crt. 

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

grupă/titlu/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

achiziţiei de octoxid de uraniu de 
către Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Problemele 
Speciale, în conformitate cu 
prevederile art.2 alin. (2) şi (3) 
din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2011, 
aprobată prin Legea nr. 77/2013. 
În conformitate cu prevederile 
legale privind constituirea 
rezervelor de octoxid de uraniu 
destinate unităţilor 1 – 4 de la 
Centrala Nuclearoelectrică 
Cernavodă, Administraţia 
Naţională a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale, preia de la 
unicul producător din România, 
CNU, cantităţile necesare, 
fondurile pentru achiziţionarea 
acestora fiind asigurate de la 
bugetul de stat, prin Ministrul 
Afacerilor Interne. 
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