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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru apărare, ordine                                                      Bucureşti, 17.10.2005 
publică şi siguranţă naţională                                                          Nr. 32/ 624                                                       
 

S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din ziua de 13 octombrie 2005 

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

lucrările în ziua de 13 octombrie 2005, având următoarea ordine de zi:  
 

1. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului                    
nr. 30/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la 
contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională.  

2. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului                     
nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste instituţii.  

3. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr. 136/2005 pentru 
ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti la 13.09.2005, la Convenţia 
între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor 
Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a Cursului 
Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei 
Române, semantă la Bucureşti la 11.07.2003 şi a Protocolului Adiţional, semnat 
la 13.09.2005, la Convenţia de finanţare între Ministerul Administraţiei şi 
Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză 
privind participarea Părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la Cursul 
Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei 
Române, semnată la Bucureşti la 11.07.2003.  

4. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian.  

5. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie.  

aparare



 2

6. Informare cu privire la programele şi proiectele de înzestrare a armatei, derulate 
de Ministerul Apărării Naţionale. 

7. Dezbaterea Raportului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea 
desfăşurată în anul 2004. 

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

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii 
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. Cu unanimitate de voturi pentru, Comisia a hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de lege. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2005 pentru 

completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar 
din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum 
şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, înscris la  
punctul 2 al ordinii de zi, a fost dezbătut de către membrii Comisiei şi, cu majoritate de 
voturi pentru, aceştia au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de lege. 

 
 La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia a dezbătut, în procedură de urgenţă 

proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 136/2005 pentru ratificarea Protocolului 
Adiţional, semnat la Bucureşti la 13.09.2005, la Convenţia între Ministerul Administraţiei 
şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză 
privind condiţiile de funcţionare a Cursului Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru 
Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semantă la Bucureşti la 11.07.2003 şi a 
Protocolului Adiţional, semnat la 13.09.2005, la Convenţia de finanţare între Ministerul 
Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica 
Franceză privind participarea Părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la 
Cursul Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei 
Române, semnată la Bucureşti la 11.07.2003. În urma dezbaterilor s-a hotărât întocmirea 
unui raport favorabil asupra acestui proiect de lege. 

 
Poiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

29/1997 privind Codul aerian şi proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, înscrise la 
punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, au fost dezbătute şi avizate favorabil de către membrii 
Comisiei.  
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În continuare, a avut loc întâlnirea cu reprezentanţii Ministerului Apărării 
Naţionale domnul gl. dr. Eugen Bădălan, şeful Statului Major General şi domnul secretar 
de stat Ioan Ion, şef al Departamentului pentru Armamente. Împreună cu aceştia, membrii 
Comisiei au purtat  discuţii referitoare la programele aflate în curs de derulare şi la 
proiectele de înzestrare a armatei. 

 
În finalul lucrărilor, la punctul 3 al ordinii de zi, într-o dezbatere comună cu 

comisia similară din Senat şi în prezenţa domnului gl. Viorel Bârloiu, secretarul CSAT, a 
fost discutat Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea 
desfăşurată în anul 2004. 

Analizând documentul, Comisiile l-au avizat favorabil şi au hotărât să îl supună 
spre examinare şi aprobare Plenului Parlamentului, în conformitate cu prevederile art.65 
alin.(2) lit. g) din Constituţia României, republicată. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei (23) a absentat domnul deputat Paşcu 

Ioan Mircea, din Grupul Parlamentar al PSD . 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Red.consult. Roxana Rus 
 
 


