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AVIZ COMUN

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021
A

In conformitate cu prevederile art. 21 şi 24 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 
Deputaţilor si Senatului, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţională ale Parlamentului au fost 
sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, trimis cu adresele nr. 
PLx 109/2021, respectiv L35/2021, din 23 februarie 2021.

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi ale art.77 din 
Regulamentul Senatului, comisiile au dezbătut proiectul de lege menţionat în şedinţa comună din ziua de 25 
februarie 2021.

Consiliul Legislativ, prin avizul cu nr. 61 din 22 februarie 2021, a avizat favorabil proiectul de Lege, 
cu observaţii şi propuneri.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a avizat propunerile de buget pentru anul 2021 ale Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, în şedinţa din data de 19 februarie 2021.

Consiliului Economic şi Social, prin avizul nr.l804 din data de 18 februarie 2021, a avizat 
nefavorabil proiectul de act normativ.

Membrii comisiilor au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 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, precum şi al 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.

Cu majoritate de voturi pentru, proiectul legii bugetului şi anexele referitoare la bugetele pe 2021 ale 
instituţiilor aflate în competenţa celor două comisii au fost avizate favorabil, cu amendamentul respins, 
prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

în raport cu obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare.
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COMISIILE REUNITE PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
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ANEXĂ

AMENDAMENTE RESPINSE
la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021

IZT/2^1 Anexa 3/19 
Ministerul Afacerilor Interne

Articolul dint
lege/anexă/capitol/subcapitol/p

arăgraf/
grupă/titlu/articol/alineat

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

Nr.
crt.

Suma propusă încalcă 
limita de deficit bugetar 
stabilită de către 
Guvern.

Se suplimentează bugetul alocat, cu suma de 
20.000 mii lei + TVA, pentru îneeperea în 
regim de urgenţă a lucrărilor necesare pentru 
conformarea la normele legale privind 
prevenirea şi stingerea incendiilor la Spitalul 
Clinic Avram lancu Oradea, conform 
“Planurilor de măsuri pentru ATI” întocmite 
de către comisiile mixte DSP, IGSU, ISCIR şi 
ANMDMR de la nivelul judeţului Bihor.

Alocarea de fonduri bugetare, în regim 
de urgenţă, către spital este necesară 
pentru a fi luate toate măsurile 
obligatorii privind prevenirea şi 
stingerea incendiilor, pentru protejarea 
vieţii pacienţilor şi a personalului dar şi 
a bunurilor aflate în dotare.

Anexa 3/19 1
Ministerul Afacerilor Interne

1.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
primului ministruAutori:

loan Mang - Deputat PSD, 
Florian Bodog - Senator PSD 
Grup Parlamentar PSD




