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Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 
 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din ziua de 18 martie 1998 

 
 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 18 martie a.c., între orele 08.30 -16.30, având 
următoarea ordine de zi: 
 
 A. -Examinarea şi avizarea scrisorii Preşedintelui României 
adresată Parlamentului pentru a aproba creşterea efectivelor 
batalionului de infanterie din cadrul Rezervei Strategice pentru Forţa 
de Stabilizare ( SFOR) în Bosnia - Herţegovina.  
 
 B.- Informări:    
 1. Seminarul  cu tema: " Sisteme de securitate naţională" Sinaia -  
26 - 28 martie 1998.    
 2. Comunicatul Guvernului Republicii Serbia  din 10  martie 1998.
 3. Comunicatul Uniunii Culturale a Albanezilor din  România. 
 4. Întâlnire cu Directorul Serviciului Român de Informaţii. 
  
 C.- Analiza  următoarelor propuneri legislative: 
 5. Propunerea legislativă privind finanţarea  Armatei  în perioada  
 1 ianuarie 1998 - 31 decembrie 2002  (Raport comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci).       
 6. Propunerea legislativă privind instituţionalizarea taxei  N.A.T.O. 
în perioada 1 ianuarie 1998 - 31 decembrie 2002; ( Raport comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci).    
 7. Propunerea legislativă pentru modificarea  art.19 alin.b)din Legea 
nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor; (Raport). 
 
  La punctul A- Dl. Ioan Mircea Paşcu prezintă scrisoarea 
Preşedintelui României adresată Parlamentului şi solicită aprobarea acesteia.  
Comisia a avizat favorabil  solicitarea Preşedintelui şi a  adoptat Raportul şi 
proiectul de hotărâre, cu 19 voturi pentru şi un vot împotrivă, pentru a fi 
supuse spre dezbatere Plenului Camerei Deputaţilor. 



 La punctele 1 - 3 - Dl. Ioan Mircea Paşcu a prezentat informările cu 
temele menţionate şi s-au stabilit deputaţii care vor participa  la activităţi. 
 La punctul 4 - Dl Costin Georgescu a informat membrii Comisiei cu 
privire la modalităţile de control al imigrării ilegale în România şi de 
asigurare a cerinţelor legislative necesare integrării în N.A.T.O. 
 În continuare a răspuns la întrebările adresate de către deputaţi în 
legătură cu unele probleme cum sunt: acordarea vizelor pentru cetăţenii 
români şi străini, secretul de stat şi secretul de serviciu, reglementarea 
juridică a cetăţenilor străini aflaţi în România. 
 S-a reţinut  necesitatea îmbunătăţirii legislaţiei pe domeniile discutate, 
aceasta fiind şi o cerinţă importantă pentru admiterea României în structurile 
euroatlantice. 
 La punctele 5 -6 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au hotărât că aceste 
propuneri legislative nu pot fi acceptate şi au propus  Plenului Camerei 
Deputaţilor, să fie  respinse, întocmind în acest sens Raportul comun. 
 La punctul 7 Comisia a examinat în fond propunerea legislativă şi a 
întocmit Raportul cu amendamente. 
 Din  numărul total al membrilor Comisiei (23) au absentat 3 deputaţi 
după cum urmează: Dumitrescu Adrian Paul şi  Ionescu Constantin Dudu - 
ambii din Grupul parlamentar  al P.N.Ţ.C.D.- Civic Ecologist şi Matei Vasile 
- deputat independent. 
 
 
 PREŞEDINTE       SECRETAR 
 
 Prof.dr. Ioan Mircea Paşcu    Mihail Gabriel Ioniţă 
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