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AVIZ
asupra Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
pentru Serviciul Român de Informaţii
Către:
Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii S.R.I. a luat notă de scrisoarea
Secretarului General al Camerei Deputaţilor nr.PLx.572/ 2014 prin care se solicită
dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015, dezbatere care
a avut loc în şedinţa Comisiei din data de 16.12.2014, orele 13:00.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei comune permanente a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii
S.R.I. au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi al asigurărilor
sociale de stat pe anul 2015, în prezenţa domnului general locotenent George Viorel
Voinescu, adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii, a domnului general
de brigadă Scornea Dorel, Şeful Direcţiei generale financiar - contabil al S.R.I, al
domnului colonel Vardianu Constantin, Şeful Secretariatului General al Serviciului
Român de Informaţii şi a reprezentantului Ministerului de Finanţe - doamna consilier
Lişcă Elena.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi şase membri din totalul de nouă membri,
după cum urmează:
- deputat Georgian Pop – preşedintele Comisiei
- deputat Octavian Marius Popa-vicepreşedinte al Comisiei
- senator Verestoy Atilla – secretar al Comisiei
- deputat Codârlă Liviu – membru al Comisiei
- senator Atanasiu Teodor–membru al Comisiei
- deputat Cezar – Florin Preda – membru al Comisiei
În consecinţă, în urma dezbaterilor Proiectului de buget al S.R.I., în temeiul
art.5 alin. f) şi g ) din Hotărârea 30/1993 a Parlamentului României şi în conformitate
cu art. 9 din Regulamentul şedinţelor comune ale celor două Camere, Comisia
avizează favorabil Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 pentru Serviciul
Român de Informaţii şi Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2015, fără amendamente, urmând ca pe parcursul exerciţiului bugetar 2015,
Comisia să monitorizeze şi să controleze modul de utilizare a banului public de către
Serviciul Român de Informaţii şi, în funcţie de îndeplinirea obiectivelor asumate de
instituţie, precum şi de evoluţia indicatorilor macroeconomici, va întreprinde
demersurile legale pentru susţinerea propunerilor de suplimentare a bugetului, astfel
încât lipsa fondurilor să nu afecteze activitatea desfăşurată de Serviciu pentru apărarea
securităţii naţionale.

Cu stimă,
PREŞEDINTE
Deputat GEORGIAN POP

