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Comisia pentru apărare, ordine                                                           Bucureşti, 25.10.2002
publică şi siguranţă naţională

P R O C E S – V E R B A L
al şedinţelor Comisiei din zilele de 21, 22, 23 şi 24 octombrie 2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în zilele de 21, 22, 23 şi 24 octombrie 2002, având următoarea ordine de zi:

• Luni, 21 octombrie 2002, Studiu individual asupra proiectului Legii bugetului de stat
pe anul 2003.

• Marţi, 22 octombrie 2002, Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat
pe anul 2003, secţiunile aferente Ministerul de Interne, Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază.

• Miercuri, 23octombrie 2002 şi Joi, 24 octombrie 2002, Dezbaterea şi avizarea
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003, secţiunile aferente Ministerul
Apărării Naţionale, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, Oficiul Central de
Stat pentru probleme speciale, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de
Stat (care nu a putut fi convocat pentru dezbateri) şi Ministerul Justiţiei - Direcţia
Generală a Penitenciarelor, respectiv Serviciul Independent de Protecţie şi
Anticorupţie-, precum şi  definitivarea şi însuşirea proiectului de aviz. 

Dezbaterile s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a  Senatului.

Lucrările şedinţei sunt conduse de preşedinţii Comisiilor pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat, domnul deputat Răzvan
Ionescu şi domnul senator Sergiu Nicolaescu.

Marţi, 22 octombrie 2002, dezbaterile se desfăşoară în prezenţa factorilor de
conducere şi a specialiştilor din Ministerul de Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,
Serviciul de Protecţie şi Pază şi Ministerul Finanţelor Publice:

Ministerul Finanţelor Publice

Direcţia Generală  de programare
bugetară sectorială şi securitate
socială .

• domnul Ion Grigore;
• domnul Nicolae Dincă:
• domnul Constantin Păun;
• domnul Marian Alexandrescu.
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Ministerul de Interne

• domnul ministru Ioan Rus;
• domnul gl. Toma Zaharia, prim-adjunct al

ministrului,
• domnul gl. Nicolae Berechet, secretar de stat;
• domnul col.Nicolae Chesnoiu, şeful direcţiei

financiare şi contabile;

Servicul de Telecomunicaţii
Speciale

• domnul Ion Tudosie, dir.adj economic,
subsecretar de stat;

• domnul col. Andrei Tudor, locţiitor, Direcţia
financiar-contabilă.

Serviciul de Protecţie şi Pază

• domnul gl.brig.dr. Gabriel Naghi, director
SPP;

• domnul gl.brig.dr. Vasile Dudu, adjunct
director;

• domnul col.ing. Florea Popescu, consilier
director;

• domnul lt.col. Eugen Enache, locţiitor şef-
Secţia Financiară.

Referitor la secţiunea de buget aferentă Ministerului de Interne domnul ministru Ioan
Rus prezintă situaţia fondurilor solicitate şi asigurate prin proiectul de lege, concluzionând că
prin măsurile ce vor fi luate, în mod deosebit printr-o mai bună organizare şi cheltuire
eficientă a sumelor ce se vor asigura, organele ministerului să-şi îndeplinească sarcinile în
condiţii bune. 

Intervine domnul deputat Marcu Tudor cu privire la prevederea pentru Ministerului de
Interne a posibilităţii de a folosi credite externe pentru dotare, apreciind că ministerul a
dovedit că este un bun platnic al acestor credite. Ca răspuns, domnul ministru Ioan Rus arată
că volumul acestor credite externe nu a fost consumat la nivelul aprobărilor acordate înainte
de numirea sa, ceea ce a uşurat foarte mult decontarea lor. 

Domnul preşedinte Sergiu Nicolaescu adresează reprezentanţilor Ministerului
Finanţelor întrebarea referitoare la noutăţile aduse prin Lege nr.500/2002 privind finanţele
publice respectiv la preluarea veniturilor extrabugetare de către Ministerul Finanţelor Publice
cu referire la unităţile de jandarmi care asigură paza obiectivelor.

Domnul ministru Ioan Rus intervine şi arată că pentru  Ministerul de Interne nu este o
problemă preluarea veniturilor extrabugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, atâta
timp cât finanţarea activităţilor de pază obiective se realizează integral prin buget, măsura
respectivă asigurând un pic mai multă ordine în gestionarea fondurilor.

Domnul deputat Ion Oltei intervine şi încearcă să justifice necesitatea menţinerii
surselor extrabugetare privind paza obiectivelor, - ca finanţare directă -, astfel cum s-a şi
aprobat prin noul act normativ recent aprobat, altfel, impunându-se modificarea acestuia.

Domnul ministru Ioan Rus revine şi precizează că este bună, normală şi legală măsura
ca banii publici să fie finanţaţi numai prin Ministerul Finanţelor Publice, precizând că Legea
nr.500/2002 este o lege organică – adaptată la cerinţele U.E. – şi, deci trebuie respectată şi
eliminate urgent stările de compromis .

Domnul deputat Marcu Tudor revine asupra veniturilor extrabugetare, solicitând
menţinerea, cel puţin parţial, pe o perioadă determinată, a acestor surse referindu-se în concret
la acele venituri extrabugetare,  cărora prin apariţia Legii nr.500/2002 privind finanţele
publice nu mai au bază legală de reţinere ca de exemplu: Decretul Consiliului de Stat
nr.151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat - şi posibilitatea
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aprobată de actul normativ de bază – respectiv, Legea 500/2002 art.10 alin.(4), în termen de 3
ani de la data intrării în vigoare a acesteia pentru a se propune modificarea actelor normative
în materie.

Doamna senator Norica Niculai întreabă pe reprezentanţii Ministerului Finanţelor, în
ce procent s-a asigurat colectarea veniturilor bugetare, (după părerea domniei sale acesta fiind
foarte redus)  şi, dacă se are în vedere de către Ministerul Finanţelor aplicarea unor măsuri
care să conducă la sporirea procentului, inclusiv pentru cele extrabugetare, care se doreşte a fi
preluate începând din anul 2003. De asemenea, întreabă cât s-a dat pentru nevoile poliţiei de
frontieră, având în vedere sarcinile sporite care-i revin acestui organism în 2003.

Domnul ministru Ioan Rus face precizarea că această problemă a fost dezbătută în
şedinţa la care a participat săptămâna trecută la Bruxelles, stabilindu-se concluziile:

- până la 1 noiembrie 2002 se clarifică problema resurselor umane ale poliţiei de
frontieră,  acestea devenind personal civil;

- sub aspect logistic, avem asigurat circa 5% din necesar, existând angajamentul de a
folosi Sistemul de Informaţii Schengen - SIS 2 - , respectiv experienţa actuală a statelor
membre şi circa 5% cel mult asigurat prin buget.
În acest fel s-a discutat cu partenerii  creindu-se premizele ca atunci când vom fi

 integraţi în U.E., să putem fi compatibili, competitivi.
Domnul ministru Ioan Rus aduce în discuţie şi problema cetăţenilor români care

lucrează în străinătate şi care pe  lângă aspectele negative relatate de mass-media, prezintă şi
unele aspecte pozitive, ca de exemplu:

- forţa de muncă care este o sursă fantastică pentru ţara noastră, de care trebuie să se
ţină cont de către toţi factorii responsabili din România, indiferent de coloratura
politică;

- această forţă de muncă aduce un spor considerabil de  import de “civilizaţie”, de
care de asemenea, trebiue să ţinem cont.

Domnul deputat Răzvan Ionescu adresează domnului ministru Ioan Rus întrebările
referitoare la:
1. ataşaţii Ministerului de Interne în străinătate, respectiv în câte ţări funcţionează, în prezent

şi la cât se va ajunge în viitor?
2. modul cum vor fi folosite creditele externe asigurate sau în perspectivă, care să conducă
    la dotarea frontierei la nuvelul U.E.?
3. dacă poliţiştii vor fi echipaţi complet până la 01.12.2002?

 
În răspunsul său domnul ministru Ioan Rus consideră problema ataşaţilor Ministerului

de Interne ca fiind o problemă foarte importantă gestionată atât de Ministerul de Interne, cât şi
de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. În prezent nu avem nici lege pentru această
problemă şi nici bani pentru a-i plăti, preconizându-se până la sfârşitul anului să funcţioneze
circa 10 ataşaţi.  Cu privire la a doua întrebare opinează pentru folosirea unui integrator din
partea U.E. care să gireze măsurile preconizate de România şi care să conducă la
eficientizarea dotărilor respective.

Referitor la cea de-a 3 întrebare (echiparea poliţiştilor), domnul gl.Nicolae Berechet
precizând că toţi poliţiştii, sigur vor fi echipaţi până la finele anului, respectiv  25 decembrie.

Domnul deputat Costică Canacheu întreabă dacă Ministerul de Interne are în vedere
modernizarea sediilor de poliţie, apreciind că sumele înscrise în proiectul de buget pe anul
2003 pentru activităţile de pregătire-instruire sunt foarte mici (o părere personală a domniei
sale)?

 I se răspunde de domnul gl.Nicolae Berechet care precizează că Ministerul de Interne
dispune de un program de reabilitare a tuturor sediilor de poliţie ale Capitalei şi speră ca după
2003 să nu se mai vorbească de deficit de spaţii la poliţie  şi că în deficitul de 7,7 mii de
miliarde lei prezentat comisiilor se includ nevoile curente şi actuale ale Ministerului de Intern, 



4

respectiv, profesionalizarea efectivelor pentru securizarea frontierei de stat, salariile ataşaţilor
de afaceri interne, cheltuieli materiale, dotări etc.

Domnul deputat Toro Tiberiu întreabă dacă după intrarea în vigoare a Legii Poliţiei
Române, respectiv a Legii Statutului Poliţistului  care prevăd pentru poliţişti cunoaşterea
limbii minorităţilor naţionale ( acolo unde reprezintă peste 20% din populaţia localităţii)?

Răspunde domnul ministru Ioan Rus, precizând că pentru efectivele Ministerului de
Interne cunoaşterea limbii minorităţilor naţionale nu reprezintă o problemă ( decât dacă se
doreşte să reprezinte o problemă), deoarece: în Covasna şi Harghita  se caută tineri de etnie
maghiară pentru a deveni poliţişti ; avem poliţişti de etnie maghiară; avem şi bani pentru
şcolarizare.

Domnul deputat Cerchez Metin  întreabă reprezentanţii M.I. dacă sunt
prevazute fonduri pentru sediile de poliţie revendicate, ori pentru plata chiriasilor ?

Domnul gl.Nicolae Berechet precizeaza ca organele Ministerului de Interne
au o situatie clara a sediilor revendicate – respectiv 227 cereri din care unele solutionate-; se
incearca variante de compensare, de principiu fara plata şi prin plata unor chirii, problema
fiind rezolvabilă.

In continuare se incepe dezbaterea sectiunii de proiect de buget pe anul 2003 pentru
Serviciul de Protectie si Paza.

Domnul gl.Naghi  solicita si prezinta necesarul minim de fonduri neasigurate, şi 
consecinţele neasigurării acestor limite minime.

Au fost puse diferite întrebări, astfel:
- Domnul deputat Ovidiu Draganescu, câte cadre au solicitat locuinţă şi

intenţiile conducerii asupra modului de soluţionare?
- Domnul senator Vornicu, ce măsuri va iniţia conducerea SPP pentru asigurarea

fondurilor necesare echipării cadrelor şi respectiv asigurării de carburanţi-lubrifianţi?
- Domnul senator Munteanu, analiza posibilităţilor de compensare a contravalorii

necesarului de carburanţi – lubrifianţi, cu datoriile către buget ale furnizorului?
- Domnul deputat Radu Stroe, propune o crestere de 2% privind colectarea veniturilor

bugetare diverse, surse din care sa se asigure limita minima necesara SPP?
- Domnul deputat Saulea Dănuţ, discutand de principiu , nu poate agrea ideea ca se

poate refuza limita minima necesara echipamentului si a tehnicii pentru domneniul apararii,
ordinii publice si sigurantei nationale, din careface parte si SPP.

- Domnul deputat Marcu Tudor, ridica ca problema de procedura faptul ca unii dintre
parlamentari, in urma audierii ordonatorilor de credite , isi pot formula amendamente
solicitand dreptul pentru ca acestia sa isi formuleze amendamentele si sa fie supus la vot si
mentionate in aviz. In urma supunerii la vot, propunerea domnului deputat este aprobata cu
unanimitate de voturi, cu precizarea ca amendamentele se vor depune azi,  22 si  mâine 23
octombrie 2002 pana la ora 13.00, pentru a putea fi mentionate in aviz.

In continuare se incepe dezbaterea sectiunii de proiect de buget pe anul 2003 pentru
Serviciul de Telecomunicatii Speciale, prezentarea acesteia fiind făcută de reprezentanţii
prezenţi ai acesteia.

Domnul deputat Marcu Tudor precizeaaza ca S.T.S plateste mai multa chirie decat
costul circuitelor proprii, propunand un amendament de suplimentarea fondurilor pentru
procurarea acestora, exploatarea directa,  fiind mai economica decat plata chiriei catre Rom
Telecom.

Domnul senator Sergiu Nicolaescu propune amanarea votului final asupra tuturor
problemelor discutate, pentru ziua de 23.10.2002. Motivul acestei propuneri este faptul ca
omembrii comisiilor de aparare ale Camerei Deputatilor si Senatului au o intalnire cu membrii
delegatiei ruse.

Miercuri, 23 octombrie 2002 şi Joi 24 octombrie 2002, dezbaterile se desfăşoară în
prezenţa factorilor de conducere şi a specialiştilor din  Ministerul Finanţelor ( aceeaşi care asu
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participat şi în ziua de 22 octombrie 2002), precum şi cei din Ministerul Apărării Naţionale,
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, Oficiul Central de Stat pentru probleme
speciale, şi  Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor, respectiv Serviciul
Independent de Protecţie şi Anticorupţie.

Ministerul Apararii Nationale

• domnul ministru Ioan Mircea Pascu,
• domnul Serban Lungu, seful Directiei

Plsanificare integrata a Apararii,
• domnul gl.brig.Constantin Nastese, seful

Directiei Financiar-Contabile,
• doamna col.Maria Lupu,
• domnul col.Dorel Andronache, Statul Major

General.

Serviciul Independent de
Protecţie şi Anticorupţie

• doamna Tudorache Ioana, contabil-şef

Direcţia Generală a
Penitenciarelor

• domnul magistrat Emilian Stănişor, director
general;

• domnul col. Nicolae Tudorache, drectorul
Direcţiei Financiare.

Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat

• domnul Adrian Gurău, preşedinte;
• domnul Ion Preda, director economic.

Oficiul Central de Stat pentru
probleme speciale

• domnul gl.Lungeanu Pană, preşedinte ;
• domnul Gheorghe Niţu, secretar.

Cu privire la secţiunea de buget aferentă MApN, domnul ministru Ioan Mircea Pascu
prezinta bugetul  MApN  pe anul 2003 si orizontul de timp sub aspectul bugetar pâna în 2007,
după care s-au formulat următoarele întrebări:

Domnul deputat Marcu Tudor înteabă, de ce  problema pensiilor se va  rezolva in
2004 şi nu în 2001 când a apărut actul normativ în materie? dacă majorarile prevăzute în
buget acopera sau nu inflaţia? si daca nu , ce masuri se vor lua ? 

A răspuns domnul director Lungu Şerban şi a completat domnul gl. Năstase Gheorghe.
Domnul deputat Octavian Mitu înteabă dacă se fac dotari pentru anul 2003, altele

decat cele incepute in anii anteriori? şi cât a fost prevăzut pentru programul SOCAT?
 I s-a raspuns că pentru acest program s-au prevăzut  180,0 miliarde lei.
Domnul deputat Ovidiu Drăgănescu întreabă care va fi soarta spatiilor disponibilizate?

şi dacă  pot fi cedate altor structuri?
I s-a raspuns  că relatiile MApN în aceasta problema sunt indreptate exclusiv cu

persoane juridice, respectiv organele locale, după ce se acopera integral nevoile MapN. În
privinta locuintelor exista o programare distinctă, iar spaţiile primite pentru construcţii  şi
neterminate au fost deja cedate la administraţiile locale cu obligaţia acestora de a repartiza  şi
ministerului, o cotă. De asemenea s-a creat Agenţia pentru valorificarea disponibilităţilor prin
ROMTEHNICA.

Domnul deputat Cerchez Metin înteabă dacă  MapN are o situatie cu cedari de spatii,
respectiv , despagubiri .

Domnul ministru Ioan Mircea Pascu precizeaza ca la nivelul Guvernului s-a intocmit o
astfel de situatie .
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Domnul deputat Sorin Frunzaverde justifica  amendamentul facut, in scris, ( referitor
la suplimentarea cu 800,0 miliarde  lei a cheltuielilor de personal pe matricea NATO,
respectiv la materiale), iar ca sursă de finanţare o precizează ca fiind rezerva Guvernului.

Domnul deputat Dorel Bahrin înteabă cât reprezintă plata militarilor angajaţi pe bază
de contract (profesionalizaţi). Răspunde domnul gl. Năstase precizând că pe anul 2003 suma
reprezintă 700, 9 miliarde lei.

În continuare se prezintă de către ceilalţi reprezentanţii ai instituţiilor planificate
secţiunile de buget pentru anul 2003, aferente fiecărui ordonator în parte. Domnii deputaţi şi
senator fac diverse comentarii pe tema fundamentării bugetului, limitele minime şi maxime de
finanţare, unele amendamente referitoare la sursele de finanţare, indicânduse ca surse de
finanţare fondurile din privatizare, o mai bună colectare a veniturilor statului, rezerva
Guvernului etc.

Ca o concluzie generală s-a desprins faptul că va trebui ca fondurile ce se vor
asigura prin buget instituţiilor bugetare de domeniu să fie mai bine, mai chibzuit gospodărite
iar Comisiile  pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului să întreprindă acţiuni de control pe această linie.

În final s-a întocmit şi adoptat avizul comun, în care s-au menţionat sumele
neasigurate care să fie avute în vedere la rectificările de buget care se vor efectua în anul
2003, precum şi cele 16 amendamente dezbătute, din care 8 amendamente au fost admise şi 8
amendamente au fost respinse.

 
                            PREŞEDINTE,

                              Răzvan IONESCU   
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