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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 21 iunie 2005

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 21 iunie 2005, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.
2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia reciprocă a
informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2005.
3. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea lit. i) al art. 45 din Legea
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.
4. Dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii
nr. 481/2004 privind protecţia civilă.
În deschiderea lucrărilor şedinţei domnii deputaţi au finalizat si avizat favorabil
dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea
sigiliilor cu stema României de către autorităţilor şi instituţiilor publice. Amendamentele
vor fi redate în Raportul comisiei.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia reciprocă a informaţiilor
clasificate a fost dezbătut şi avizat favorabil cu unanimitatea voturilor membrilor
comisiei.

În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru modificarea lit. i) al art. 45 din
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, comisia a hotărât, cu 7 voturi pentru, 2
voturi pentru şi 3 abţineri, respingerea acestui proiect de lege întrucăt a fost luat în
considerare faptul că acest corp de medici trebuie să fie dedicat în totalitate instituţiei,
fără riscul de a se aduce atingere îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. S-a ţinut seama de
prevederile legale potrivit cărora poliţiştii beneficiază de drepturi compensatorii pentru
condiţiile speciale în care îşi desfăşoară activitatea şi că aceştia sunt obligaţi, în situaţii
justificate, să se prezinte atât la programul de lucru stabilit, cât şi în afara programului
pentru îndeplinirea sarcinilor specifice. S-a ajuns astfel, la concluzia că modificarea
propusă ar putea crea condiţii de diminuare a corectitudinii şi conştiinciozităţii
îndeplinirii atribuţiilor de medic angajat în reţeaua sanitară a Ministerului Administraţiei
şi Internelor, medic ce beneficiază de o anumită poziţie şi calitate oficială, prin punerea
de către acesta în prim plan a interesului său personal, cum ar fi interesul său direct faţă
de cabinetul individual.
În finalul şedinţei domnii deputaţi au început dezbaterea asupra propunerii
legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă,
urmând ca în şedinţa viitoare să fie finalizate dezbaterile asupra acestei iniţiative
legislative.
În ziua de 21 iunie 2005 din numarul total al membrilor comisiei (22) a absentat
domnul deputat Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD.
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