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Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă  
naţională. 

S I N T E Z A  
lucrărilor Comisiei din zilele de  

24 şi 25 februarie 1998. 
  Comisia pentru  apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
şi-a desfăşurat lucrările, având următoarea ordine de zi, astfel: 

MARŢI 24 februarie a.c între orele 10.30 - 16.30. 
  Definitivarea şi aprobarea  Raportului la propunerea legislativă 
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi  Pază, urmând 
a fi  înaintat Biroului Permanent după  ce S.P.P., prezintă, spre aprobare, 
anexele la propunerea legislativă. 
  Precizarea actelor legislative ce vor face obiectul analizei în 
şedinţele următoare. 
  Ordinea de zi a fost completată cu următoarele informări făcute 
de preşedintele Comisiei: 
   - retragerea solicitării Preşedintelui  României, adresate 
Parlamentului, pentru aprobarea participării României la Forţa 
Multinaţională de Intervenţie în IRAK; 
   - participarea, cu forţe şi mijloace, aparţinând tuturor  
categoriilor de forţe ale Armatei României, la exerciţiul "STRONG 
RESOLVE 98", ce se va desfăşura în Portugalia, în perioada 6 - 21 martie 
1998; 
   - primirea la Comisie a unei scrisori adresată de ministrul 
apărării naţionale, ce cuprinde unele propuneri de informare periodică a 
Comisiei. 
  Din numărul total  al membrilor Comisiei (23) au lipsit 
următorii deputaţi: Ionescu Constantin -Dudu ( motivat ), Dumitrescu 
Adrian Paul, ambii din  Grupul parlamentar al PNŢCD-Civic Ecologist şi  
Bivolaru  Gabriel - Grupul  parlamentar  al PDSR. 
 

MIERCURI 25 februarie a.c. între  orele 09.00 - 12.00 
  Şedinţa Comisiei a avut loc la Senat, în comun cu Comisia 
similară. 
  Cu acest  prilej au fost audiaţi Dl.Constantin Dudu Ionescu - 
ministrul apărării naţionale, Dl General Nicolae Bălan şi Dl. Colonel Găman 
I., în legătură cu modalităţile de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr.7/1998. 
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  S-a hotărât ca peste două săptămâni,  Ministerul Apărării 
Naţionale să prezinte  Comisiilor, în şedinţă comună, propunerile de 
restructurare a armatei, pentru adoptarea unei decizii corespunzătoare. 
       Din numărul total al membrilor Comisiei (23) au lipsit 
următorii deputaţi: Dumitrescu Adrian -Paul, Gheorghiu Mihai, ambii din 
grupul parlamentar al PNŢCD- Civic Ecologist, Bivolaru Gabriel şi Popa 
Virgil, ambii din Grupul parlamentar al PDSR. 
  Între orele 14.30 - 16.30, la Palatul Parlamentului, membrii 
birourilor celor două Comisii s-au întâlnit cu o delegaţie militară a S.U.A., 
aflată în vizită de lucru la Ministerul Apărării Naţionale. Cu acest prilej s-a 
realizat un schimb de informaţii de interes comun. 
   
  PREŞEDINTE    SECRETAR 
 
               Prof.dr. Ioan Mircea Paşcu  Mihail Gabriel Ioniţă 
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Rd. Vasile Ivan/Florescu Manon. 


