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AVIZ COMUN
asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.14/1997 privind rectificarea bugetului
de stat pe anul 1997.
În temeiul dispoziţiilor art.10 din Regulamentul şedinţelor
comune, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, avizate prin adresele nr.206 din 2
septembrie 1997 şi, respectiv,nr.L/461 din 2 septembrie 1997, s-au întrunit,
în şedinţă comună, în ziua de 17.09.1997 şi au luat în dezbatere proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/1997 privind
rectificarea bugetului de stat pe anul 1997.
S-a analizat modul în care bugetul rectificat pe anul 1997
influenţeză activitatea instituţiilor din competenţa celor două comisii:
Ministerul Apărării Naţionale; Ministerul de Interne; Serviciul de Protecţie
şi
Pază; Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; Administraţia Naţională a
Rezervelor Materiale şi Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.
Pe baza analizei, Comisiile au constatat că Ministerul Apărării
Naţionale şi Ministerul de Interne sunt puternic afectate de prevederile
Ordonanţei Guvernului nr.14/1997 şi ca urmare, pentru desfăşurarea
normală a activităţii celor două ministere, au hotărât:
1- Cu 9 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă, să respingă
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.14/1997 pentru rectificarea bugetului
de stat pe anul 1997, care se referă la bugetele Ministerului Apărării
Naţionale şi Ministerului de Interne.
2- Cu 10 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, să propună Plenului
Parlamentului, ca din suma ce se preconizează să intre la buget de la FPS,
400,0 miliarde lei să se repartizeze Ministerului Apărării Naţionale şi 100,0
miliarde lei Ministerului de Interne, realizându-se astfel şi un consens cu
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din 1 septembrie 1997.
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Din rapoartele celor două ministere rezultă insă că sumele
minime necesare pentru activităţile curente aflate în derulare, sunt la
Ministerul Apărării Naţionale de 900.0 miliarde lei, iar la Ministerul de
Interne de 478,0 miliarde lei.
3- Dl.senator Alexandru Radu Timofte a propus:
a) Bugetul Ministerului Apărării Naţionale să nu fie diminuat cu
suma de 732,9 miliarde lei şi cel al Ministerului de Interne cu suma de 64,0
miliarde lei;
b) Prin rectificare, bugetul Ministerului Apărării Naţionale să fie
suplimentat cu 900,0 miliarde lei, iar cel al Ministerului de Interne să fie
suplimentat cu 478,0 miliarde lei, care se corectează cu sumele diminuate
iniţial ( 732,9 la M.Ap.N. şi 64,0 la M.I.).
Sursa de suplimentare a bugetelor celor două ministere să o
constitue sumele obţinute de către FPS în urma vânzării acţiunilor emise de
societăţile comerciale în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr.15/1997, privind modificarea şi completarea Legii nr.58/1991.
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