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PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei din ziua de  

22 aprilie 1998 
   Lucrările Comisiei în ziua de 22 aprilie 1998 s-au 
desfăşurat  în comun cu Comisia  similară a Senatului, la sediul acesteia, 
între orele 08.30 - 14.00. 
  
   La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, fiind 
absenţi motivat, 3. 
   De asemeni, au fost prezenţi 11 senatori. 
   Lucrările  şedinţei au fost  conduse de Dl. senator  
Alexandru Nicolae, preşedintele Comisiei de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională  a Senatului. 
   Cu unanimitatea voturilor  deputaţilor şi senatorilor 
prezenţi, Comisiile au  adoptat următoarea, 
   Ordine  de zi: 
   1. Definitivarea Avizului comun  la proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 1998. 
   2. Probleme organizatorice de interes comun, şi anume: 
Întâlnirea  membrilor  celor două Comisii,  cu ministrul apărării naţionale al 
Republicii Turcia şi  cu membrii delegaţiei militare  ce - l însoţesc. 
 
   Desfăşurarea lucrărilor: 
 
   1. Dl. senator Alexandru Nicolae anunţă scopul şedinţei, şi 
propune  ca deputaţii şi senatorii să -şi spună părerea asupra proiectului de 
aviz. 
   2. Dl. senator Alexandru Radu Timofte propune  ca la 
Comisiile de buget finanţe, avizate în fond, să meargă doi membrii ai 
Comisiilor, care să participe la întâlnirea ce va avea loc cu ministrul 
finanţelor, în sensul de a fi siguri că sumele  alocate prin proiectul de buget, 
vor rămâne neschimbate. 
   3. Dl. deputat Ana Gheorghe  susţine propunerea domnului 
Timofte şi propune să meargă un senator şi un deputat. 
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   4. Dl. senator Alexandru Nicolae  susţine  diminuarea 
sumelor ce se alocă, potrivit Legii nr.78/1995, pentru protecţia socială a 
personalului din unităţile de producţie specială. Aceste sume  să fie date 
Ministerului Apărării Naţionale pentru înzestrare, urmând ca prin comenzile 
ce le va da  intreprinderilor, să se asigure atât producţia, cât şi protecţia 
socială a personalului. 
   5. Dl. deputat  Popa Virgil, propune ca suma de 1550 
miliarde lei, ce se propune pentru suplimentarea bugetului M.Ap.N. să fie 
defalcată, în sensul de a se stabili, cât din această sumă va fi asigurată din  
diminuarea ce se va face pe seama Legii nr. 78/1995, şi  cât din valoarea 
vânzării activelor. 
   6. Dl senator Radu Timofte, intervine şi precizează că la 
această dată, Comisiile nu  sunt în măsură  să facă o astfel de precizare. 
  
   7. Dl. senator Plătică Vidovici, apreciază că sumele ce vor 
rezulta din vânzarea de active ale unităţilor din sectorul  producţiei de 
apărare,  trebuie să fie date acestor unităţi, pentru retehnologizare şi pentru 
continuarea procesului de producţie.  
   8. Dl. deputat Marcu Tudor propune  să se scoată sintagma 
" din import", de la Cap. II pct.1  al Avizului. 
   9. Dl senator Alexandru Radu Timofte, apreciază şi 
propune să nu se scoată din text această sintagmă, pentru a se lăsa la 
latitudinea M.Ap.N., de unde să achiziţioneze armament şi tehnică de luptă. 
   10. Propunerea  domnului Timofte  a fost susţinută şi de 
domnul deputat Mihail Gabriel Ioniţă, care a accentuat necesitatea de a se da 
posibilitate M.Ap.N. să achiziţioneze  armament şi tehnică performantă, atât 
din producţia internă dar şi din import. 
    
   În finalul lucrărilor, a fost pus la vot  Avizul  comun, 
Comisiile hotărând , cu unanimitatea voturilor  deputaţilor şi senatorilor 
prezenţi, ca acest proiect de Lege, pentru instituţiile analizate, să fie supus 
spre dezbatere Plenului Parlamentului, cu unele  amendamente. 
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