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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 mai 2005 

 
 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 10 mai 2005, având următoarea ordine de zi:  
 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind 
realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.  
 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind 
cooperarea în domeniul militar. 
 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 
Române şi a Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române.  

 
4. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 

pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică 
(EURATOM) şi Statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind 
participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informaţii în timp 
util în cazul unei urgenţe radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 
ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2004.  

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Eugen Bejinariu, 

vicepreşedintele comisiei. 
 
La dezbaterea proiectelor de lege şi a propunerii legislative aflate pe ordinea de zi, 

au participat, în calitate de invitaţi:  
 
- domnul Secretar de stat Marius Bălu, Şeful Departamentul pentru relaţii cu 

Parlamentul, Armonizare Legislativă şi Relaţii Publice, MApN ; 
- domnul lt. Florentin Ilie, consilier juridic – MApN; 
- domnul chestor şef Florin Sandu, Secretar de stat - Direcţia pentru integrare şi 

relaţii internaţionale din MAI; 
- Irina Alexe, consilier juridic – MAI. 
 

aparare



La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi pentru, 
au avizat favorabil proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii 
Neamului. 

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în 
domeniul militar a fost discutat împreună cu invitaţii din partea Ministerului Apărării 
Naţionale şi a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi pentru. 

 
În continuare, membrii comisiei iau în dezbatere propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române şi a Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, înscrisă la punctul 3 al ordinii de zi. În urma discuţiilor, domnii deputaţi au 
hotărât cu unanimitate de voturi pentru, să propună Plenului Camerei respingerea acestei 
propuneri legislative din motive care privesc buna funcţionare a autorităţii teritoriale de 
ordine publică, precum şi formele de cooperare stabilite prin lege între componentele 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 
La finalul şedinţei, domnii deputaţi au dezbătut proiectul de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică 
(EURATOM) şi Statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea 
acestora din urmă la reglementarea schimbului de informaţii în timp util în cazul unei 
urgenţe radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 
25 octombrie 2004, înscris la punctul 4 al ordinii de zi. În urma dezbaterii, cu unanimitate 
de voturi pentru, comisia a hotărât să supună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
acestui proiect de lege în forma prezentată. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei (22) nu a absentat nici un deputat. 
 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 11 şi 12 mai 2005, având următoarea ordine de zi:  
 

• Studiu individual asupra Regulamentului Comisiei în vederea distribirii, într-un 
timp cât mai scurt, a membrilor comisiei pe subcomisii de control parlamentar. 

 

Vicepreşedinte, 
 
 

Eugen  Bejinariu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. consultant Roxana Rus  


