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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Spaniei,
Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză
privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la
18 octombrie 2007

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond
cu proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Spaniei, Republica
Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea
Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007,
trimis cu adresa nr. PL.x. 356 din 2 septembrie 2014 şi înregistrat cu nr.4c-12/213 din 03.09.2008.
Consiliul Legislativ, cu nr. 685/13.06.2014, a avizat favorabil acest proiect de lege.
Comisia pentru politică externă, cu nr.4c-13/33, a avizat favorabil acest proiect de lege.
Proiectul de lege are ca obiectul de reglementare modul de îndeplinirea a procedurilor
interne necesare pentru aderarea României la Tratatul Forţei de Jandarmerie Europene.
Aderarea României la Tratatul FJE şi participarea la operaţiunile FJE reprezintă un mijloc de a
servi intereselor naţionale şi celor europene, ţara noastră consolidându-şi statutul de furnizor de
securitate şi stabilitate atât în cadrul UE, cât şi în raport cu celelalte entităţi internaţionale cu
activitate în acest domeniu ( ONU, OSCE, NATO, coaliţii etc) şi comunitatea internaţională.
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73
din Constituţia României, republicată.
3. 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.
4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 26 de membri.
5. La dezbateri a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna chestor de poliţie Irina Alexe din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună
Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată.
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