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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol Adiţional, semnat la Bucureşti la 
23 iulie 2007, la Convenţia între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi 

Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a 
Cursului Superior Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a 

Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea 
Protocol Adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, 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 superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri ,,Mihai 
Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 

 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre 
dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol Adiţional, semnat 
la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia între Ministerul Administraţiei şi Internelor din 
România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de 
funcţionare a Cursului Superior Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai 
Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al 
doilea Protocol Adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, 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 superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri ,,Mihai Viteazul" a Jandarmeriei 
Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, trimis cu adresa nr. PL.x. 669 din 8 octombrie 
2007 şi înregistrat cu nr.32/716 din 10.10.2007. 

Consiliul Legislativ, cu nr. 1332 din 2.10.2007, a avizat favorabil proiectul de lege. 
Protocoalele adiţionale supuse ratificării au ca obiect de reglementare modificarea celor 

două Convenţii în scopul îmbunătăţii cadrului juridic şi financiar de stabilire a contribuţiei celor 
două părţi la Convenţiile menţionate, precum şi realizarea şi dezvoltarea vocaţiei internaţionale a 
Şcolii de Aplicaţie, prin desfăşurarea activităţilor Cursului Superior Internaţional organizat în 
cadrul Şcolii, activităţi la care participă stagiari din diferite ţări cu care Jandarmeria Română şi 
cea franceză au legături de colaborare.  

De la intrarea României în UE, partea franceză a luat decizia diminuării propriei 
contribuţii la funcţionarea şi finanţarea Cursului Superior Internaţional al Şcolii de Aplicaţie, 
motiv pentru care a propus modificarea cadrului juridic aplicabil, respectiv a Convenţiei generale 
şi a Convenţiei de finanţare, urmând ca partea română să asigure pe viitor în totalitate finanţarea 
stagiarilor români, începând cu cea de-a 5 promoţie a acestui curs. Obligaţiile financiare ce vor 
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reveni părţii române prin încheierea celor două protocoale vor fi asigurate de Ministerul 
Internelor şi Reformei Administrative, după ratificarea documentelor de referinţă prin care se 
urmăreşte crearea cadrului juridic necesar.  

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 

3. La lucrări au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei.  
    Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Prima Cameră sesizată. 

În urma dezbaterii, în şedinţa din 16 octombrie 2007, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.  

 
 
 

Preşedinte,  
 

Costică Canacheu  
 


