
PARLAMENTUL ROMANIEI    Nr.XVIII/12/ 32 
Camera Deputaţilor     4 februarie 1998 
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţa 
naţională. 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din ziua de 4 februarie 1998 

 
  Comisia pentru apărare, ordine  publică şi siguranţă naţională, 
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 4 februarie 1998, între  orele 08.30 -16.30 
având următoarea ordine de zi: 
  1/- Informare despre documentele  legislative   aflate la 
Comisie;       
  2/- Discutarea Programului cu obiectivele şi activităţile 
Comisiei  propuse  a le desfăşura în actuala Sesiune parlamentară; 
     3/-  Propuneri pentru completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor care privesc competenţele Comisiei; 
  4/- Propunerea Şefului Statului Major General referitoare  la   
sprijinul ce se aşteaptă din partea Comisiei pentru pregătirea şi    aderarea 
României la Alianţa Nord - Atlantică;    
   5/- Solicitarea Ministerului Apărării Naţionale pentru Centrul 
"George Marşhall";  
  6/- Informări referitoare  la : Concluziile M.A.E referitoare la 
problematica circulaţiei  în statele membre U.E.; proiectul de Lege  pentru 
prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; proiectul de Lege privind 
exercitarea  profesiunii de asistent medical, aflate la  Senat ; 
 . 7/- Informarea M.A.E.privind exerciţiul NATO de simulare a 
crizelor -CMX-98, ce se va desfăşura  în perioada 12 - 19 februarie a.c.;
  8/- Informarea M.A.E. - planificarea bugetelor apărării; 
  9/- Studiul proiectului propunerii Legislative  privind Siguranţa 
Naţională a României;      
  9/- Continuarea analizei în fond a propunerii Legislative  
privind organizarea şi funcţionarea  S.P.P.    
  La punctele 1-6 - Comisia a  fost informată  asupra 
documentelor prezentate şi a stabilit măsurile ce se impun pentru 
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi necesare finalizării lor;deasemeni, 
a stabilit ca  în viitor, pentru analiza unor  proiecte de legi sau propuneri 
legislative Comisia să solicite  opiniile sau chiar expertize de la Institutul 
Român pentru Drepturile Omului precum şi de la Asociaţia pentru Apărarea 
Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki ; 



  La punctele 7 şi 8 - Comisia a  hotărât ca la cele două activităţi 
organizate de M.A.E. să participe Dl.Vasile Ivan, expert  parlamentar al 
Comisiei. 
  La punctul 9 - Comisia a anlizat  art.19 ;  
  Au participat ca invitaţi : Dl.General bg. Bănuţă I., Colonel 
Făiniş Florin şi Colonel Durdun Mihai din S.P.P. 
    
  Din numărul total al membrilor Comisiei (23 ), au absentat 6, 
după cum urmează: Ionescu Constantin Dudu - secretar de stat- şi  
Dumitrescu Adrian Paul - Grupul parlamenar PNŢCD şi civic - 
ecologist;Drăgănescu Ovidiu Virgil -Grupul parlamentar al P.N.L.; Bivolaru 
Gabriel şi Onaca Dorel Constantin- Grupul parlamentar PDSR; Rakoczi 
Ludovic - Grupul parlamentar al UDMR. 
 
 PREŞEDINTE       SECRETAR 
 
     Prof.dr. Ioan Mircea Paşcu              Marcu Tudor 

 
 
 
   
  
   
   
  
 
          
  
      
 
 
   
   
   
   
 
  
 
 
       
 
 
 
 



 
 
 
Rd.V.I. 

  
 
 

  


