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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România si Uniunea Europeana cu 
privire la participarea României la Misiunea de Politie  a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia -

Hertegovina (BiH), semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002, si a Întelegerii financiare între 
Ministerul de Interne din România si Seful Misiunii/Comisarul Misiunii de Politie a Uniunii 

Europene (EUPM) în Bosnia-Hertegovina, semnata la Sarejevo la 6 decembrie 2002 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru 
aparare, ordine publica si siguranta nationala, a fost sesizata spre dezbatere si avizare în fond, în 
procedura obisnuita, cu  proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România si Uniunea 
Europeana cu privire la participarea României la Misiunea de Politie  a Uniunii Europene (EUPM) în 
Bosnia - Hertegovina (BiH), semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002, si a Întelegerii financiare între 
Ministerul de Interne din România si Seful Misiunii/Comisarul Misiunii de Politie a Uniunii Europene 
(EUPM) în Bosnia-Hertegovina, semnata la Sarejevo la 6 decembrie 2002, trimis cu adresa  nr.582 din  
22.09.2003 si înregistrat cu nr. 32/618 din 24.09.2003.  

  Consiliul Legislativ, cu nr.1038/11. 07.2003, a avizat favorabil proiectul de lege, cu anumite 
observatii si propuneri. 

  Comisia pentru buget, finante si banci, Comisia juridica de disciplina si imunitati si Comisia 
pentru politica externa, cu nr. 523 din 01.10.2003, respectiv nr. 582 din 25.09.2003 si nr. 582 din 
01.10.203 au avizat favorabil acest proiect de lege.  

 
   Proiectul de lege are ca obiect ratifcarea Acordului prin care s-a convenit participarea 

României la Misiunea de Politie a Uniunii Europene în Bosnia Hertegovina, precum si a Întelegerii 
financiare privind contributia Ministerului Administratiei si Internelor din România la costurile curente 
ale EUPM în anul 2003.  

 
2. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare si se adopta potrivit prevederilor art. 74 

alin.(2) din Constitutie. 
 
3. La lucrarile comisiei au fost prezenti 21 deputati, din totalul de 26 de membri ai comisiei. 
    Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu unanimitatea voturilor deputatilor prezenti. 
 
4. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în sedinta din 18 septembrie 2003. 
 
    În urma dezbaterii, în sedinta din 8 octombrie 2003, comisia a hotarât sa supuna acest 

proiect de lege Plenului Camerei Deputatilor spre dezbatere si adoptare, în forma adoptata de Senat. 
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