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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 22, 23, 24 şi 25 august 2005 

 
 

Pentru ziua de 22 august 2005 Biroul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională a decis să aloce timpul aferent sedinţei, studiului individual asupra 
proiectelor şi propunerilor legislative depuse la comisie în perioada vacanţei 
parlamentare.  
 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 23 august 2005, având următoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2005 pentru modificarea Legii nr. 
80/1995 privind statutul cadrelor militare. 

2. Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind suspendarea 
serviciului militar obligatoriu în armată şi trecerea la serviciul militar pe bază 
de voluntariat . 

3. Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între România şi Uniunea Europeană privind procedurile de 
securitate pentru schimbul de informaţii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 
aprilie 2005. 

4. Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobare 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2005 pentru modificarea anexei nr. 
3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea 

aparare



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. 

5. Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2005 pentru modificarea alin. (2) 
al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea 
Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă . 

6. 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. 

7. Dezbaterea raportului asupra proiectului de Lege pentru modificarea lit.i) a 
alin.(1) al art.45 din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului. (pentru 
raport suplimentar) 

8. Dezbaterea propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului Român de Informaţii. 

9. Dezbaterea propunerii legislative privind comunitatea de informaţii pentru 
securitatea naţională a României. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi membrii comisiei au dezbătut proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2005 pentru modificarea 
Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare împreună cu reprezentanţii SIE, SRI, 
STS, şi ai Ministerului Apărării Naţionale, iar la final au hotărât adoptarea acestuia. 

Amendamentele admise sau respinse vor fi cuprinse în raportul comisiei. 
 
Lucrările au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege înscris la punctul 2 pe 

ordinea de zi. În urma dezbaterilor  membrii comisiei au hotărît amînarea discuţiilor, 
considerând oportun şi punctul de vedere al Ministerului Administraţiei şi Internelor cu 
privire la acest proiect de Lege. 

 
Punctul 3 înscris pe ordinea de zi, în urma dezbaterilor a fost adoptat de membrii 

comisiei. 
 
Punctele 4, 6 şi 7 înscrise pe ordine de zi au fost amânate pentru următoarea 

şedinţă în lipsa reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
 
Punctul 5 înscris pe ordinea de zi a fost dezbătut împreună cu reprezentanţii 

ORNISS şi  adoptat de membrii comisiei. 
 



 Dezbaterile asupra propunerilor legislative privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului Român de Informaţii, respectiv proiectul privind comunitatea de informaţii 
pentru securitatea naţională a României, înscrise la punctele 8 şi 9 pe ordinea de zi, 
Biroul  comisiei a decis ca, înaintea începerii dezbaterilor asupra acestora, să solicite un 
punct de vedere din partea Consiliului Suprem de Apărare al Ţării.    

 
Zilele de 24 şi 25 august 2005 au fost dedicate studiului individual asupra celor 

două propuneri legislative aflate pe ordinea de zi a comisiei. 
  
În zilele de 22, 23, 24 şi 25 august 2005, din numărul total al membrilor comisiei 

(22) au absentat domnii deputaţi Hellving Eduard din Grupul Parlamentar al Partidului 
Conservator, Văsioiu Horia din Grupul Parlamentar al PD, Vlase Petru din Grupul 
Parlamentar al PSD şi doamna deputat Buruiană Apodru Daniela din Grupul Parlamentar 
al PRM. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară 
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