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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 
Comisia pentru apărare, ordine                                                      Bucureşti, 12.09.2005 
publică şi siguranţă naţională                                                          Nr. 32/503                                                       
 

S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 6 şi 7 septembrie 2005 

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

lucrările în zilele de 6 şi 7 septembrie 2005, având următoarea ordine de zi:  
 
Marţi, 6 septembrie 2005: între orele 14.00 – 19.00 
 

1. Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2005 pentru modificarea anexei nr. 3 
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei 
pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea Infracţionalităţii 
Transfrontaliere (SECI) şi pentru darea în folosinţă gratuită Ministerului 
Administraţiei şi Internelor a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea 
statului. 

 
2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a structurilor subordonate acestuia. 

 
3. Dezbaterea raportului asupra proiectului de Lege pentru modificarea lit.i) a 

alin.(1) al art.45 din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului.  
 
4. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 102/2005 privind libera ciculaţie pe teritoriul României a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 
European. 

 
5. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a 

Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor.  
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Miercuri, 7 septembrie 2005: între orele 10.00 – 16.00 
 

1. Dezbaterea proiectului de Lege privind suspendarea serviciului militar obligatoriu 
în armată şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. 

 
2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005.  
 

Marţi, la punctul 1 de pe ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2005 pentru 
modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind 
înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea 
Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) şi pentru darea în folosinţă gratuită Ministerului 
Administraţiei şi Internelor a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea statului 
împreună cu repezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor. În urma dezbaterilor 
Comisia a hotărăt să avizeze favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului         
nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi a structurilor subordonate acestuia, înscris la punctul 2 de 
pe ordinea de zi,  a fost dezbătut şi avizat favorabil de către domnii deputaţi.  

Punctul 3 de pe ordinea de zi, a fost dezbătut împreună cu domnul secretar de stat, 
Mircea Alexandru din cadrul Ministerului Administraţei şi Internelor şi avizat favorabil 
de către membrii comisiei. 

La punctul 4 de pe ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut si avizat favorabil 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 
privind libera ciculaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 
Europene şi Spaţiului Economic European. 

În finalul şedinţei membrii comisiei au luat în dezbatere proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor, 
înscris pe ultimul punct al ordinii de zi. Fiind recent sesizat cu proiectul celui de-al 3-lea 
Raport al Comisiei Europene împotriva Rasismului şi Intoleranţei din cadrul Consiliului 
Europei, Ministerul Administraţiei şi Internelor a solicitat comisiei să amâne dezbaterile 
asupra acestui proiect de lege, pentru a avea timpul necesar punerii în concordanţă a celor 
două proiecte. Membrii comisiei au fost de acord cu cererea exprimată de către domnul 
secretar de stat, solicitând la rândul lor prezentarea unui material documentar care să 
cuprindă modificările ce trebuie aduse proiectului de lege şi o situaţie privind 
reglementările similare din statele Uniunii Europene. Proiectul de lege urmează a fi 
dezbătut într-o şedinţă viitoare. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (22) a absentat doamna deputat Daniela 
Buruiană din Grupul Parlamentar al PRM.  
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Miercuri, la dezbaterea proiectului de Lege privind suspendarea serviciului militar 
obligatoriu în armată şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, înscris la 
punctul 1 pe ordinea de zi, a participat domnul Teodor Atanasiu, ministrul apărării 
naţionale. Membrii comisiei au luat în discuţie aspecte atât de ordin profesional cât şi de 
ordin financiar implicate de crearea unei  armate de voluntari şi au apreciat că 
profesionalizarea armatei este elementul fundamental care va stimula cariera militară şi 
care va impulsiona sporirea calităţii serviciului militar. Ulterior discuţiilor generale, 
membrii comisiei au început dezbaterea pe articole a proiectului de lege, luând în 
considerare şi punctul de vedere al Ministerului Administraţiei şi Internelor, trimis cu           
nr. 15.215/06.09.2005.    

Modificarea titlului proiectului de lege, eliminarea sintagmei „ în armată” pentru a 
extinde aplicabilitatea acestui proiect de lege la întregul sistem de apărare, ordine publică 
şi securitate naţională şi coborârea vârstei de luare în evidenţă militară de la 20 la 18 ani 
sunt unele dintre amendamentele formulate şi admise de către deputaţi. Amendamentele 
vor fi cuprinse în raportul comisiei.  

 
De asemenea, membrii comisiei au dezbătut şi proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2005 pentru ministerele şi instituţiile din aria noastră de competenţă, asupra 
căruia comisiei noastre i s-a cerut aviz comun cu comisia similară din Senat.  

În urma discuţiilor, membrii comisiei au aprobat proiectul de lege, în forma 
prezentată de Guvern.  

Din numărul total al membrilor Comisiei (22) a absentat doamna deputat Daniela 
Buruiană din Grupul Parlamentar al PRM.  

 

 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară    
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