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Parlamentul României
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru exercitarea controlului parlamentar 
asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

Nr.4c-30/ /25.02.2021

Către:
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 
din Senatul României
Domnului preşedinte, Senator MUREŞAN CLAUDIU - MARINEL

AVIZ
asupra proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 (L 35/2021)

A

In conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, şi potrivit Hotărârii 
Birourilor Pennanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 

23 februarie 2021, Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului 
Român de Informaţii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare a proiectului Legii 
bugetului de stat pe anul 2021. (L 35/2021)

La Comisie a fost înregistrat un amendament la Proiectul Legii bugetului 
de stat pe anul 2021, care nu a mai fost susţinut de reprezentantul din Comisie al 
iniţiatorilor şi se regăseşte în Anexa 1.

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege şi au hotărât să acorde în 

unanimitate de voturi un aviz favorabil. Avizul va fi înaintat Comisiei pentru 

buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senatul României şi 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor în vederea 

întocmirii raportului comun. Potrivit art.65 alin.(2) lit.b) din Constituţia 

României, republicată, proiectul de Lege se aprobă de cele două Camere ale 

Parlamentului în şedinţă comună.
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AMENDAMENTE

Serviciul Român de Informaţii (anexa 3/31)asupra Legii bugetului de stal pe anul 2021

Motivaţia ’
respingerii
(numai
pentru
Comisie)

Textul amendamentului propus Motivaţia amendamentului/ 
(autor, apartenenţă politică) sursa de finanţare

dinArticolul
lege/an'exa/capitol/sLibcapitol/paragr
af/grupa/titlul/articol/alineat

Nr.
crt.

SRI are, potrivit unor date neoficiale, circa 12.000 de 
angajaţi, numărulfiind al doileacelmai mare din NATO, 
dupăcel al angajaţilor FBI. Serviciu! de informaţii interne

• un

Suma de 2.708.055 mii Iei se 
vadiminua cu 294.267 mii lei 
şivadeveni2.4I3.788 mii Iei
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Capitol 5000 / titlul 01 / indicatorul 
II. Creditebugetare

1.

efectivdin România care
depăşeteefectiveleserviciilor de informaţii din Marea 
Britanic,. Franţaşi Germania luate ia un ioc. SRI are o 
medie de 60 de angajaţi ia suta de mii de locuitori. 
Polonezii, pe locul 2, au 13. Media înstatelemembre 
NATO
2,7.Efortulfinanciaral ţăriiraportat la posibilităţilebugetului 
(procentLilalocat) este de patrupână Ia 20 de orimai mare 
decâtinalteţărimembre NATO.
Amendamentul vizează readucerea finanţării SRI la nivelul 
anului 2019, de dinaintea pandemiei de Coronavirus şi este 
jursitifcat prin necesitatea de solidaritate financiară cu 
statul şi poporul român._________________________________
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