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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din  

ziua de 9 iunie 1998 
 
 
  Potrivit dispoziţiei Preşedintelui Camerei Deputaţilor, lucrările 
Comisiei s-au desfăşurat  în comun cu Comisia similară a Senatului la sediul 
acesteia, în ziua de 9 iunie 1998, între orele 10.00 -13.30, având următoarea 
ordine de zi: 
  1. Examinarea scrisorii Preşedintelui României referitoare la 
participarea unor unităţi din armatele altor state la aplicaţii, exerciţii şi  
activităţi de pregătire în comun cu unităţi ale Armatei României, pe 
teritoriul naţional; 
      2. Examinarea scrisorii Preşedintelui României  referitoare la 
participarea cu forţe de poliţie  la operaţiunile de  menţinere a păcii în 
Bosnia - Herţegovina. 
          3. La propunerea  domnului senator Alexandru Nicolae, 
comisiile  au acceptat  să  discute şi proiectul raportului comun, la Raportul 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării asupra activităţii desfăşurate în anul 
1996. 
 La punctul 1 - membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să dea aviz favorabil solicitării Preşedintelui României, au aprobat  
raportul comun al comisiilor şi proiectul de Hotărâre întocmit în acest  scop. 
 
 La punctul 2 -  membrii comisiilor  au  exprimat nemulţumirea faţă de 
modul în care  a procedat a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care  şi 
de această dată  a prezentat,  sub semnătura Preşedintelui României,  o 
solicitare  de angajare a României în activităţi militare internaţionale,  fără 
ca aceasta să fie suficient  documentată. 
 La punctul 3 - Comisiile au  aprobat, cu unanimitate de voturi, 
raportul comun  întocmit în acest sens. 
 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (23) au absentat 10, după 
cum urmează: Dumitrescu Adrian Paul, Gheorghiu Mihai, Vasilescu Valentin 
şi   Ionescu Constantin Dudu,  din Grupul parlamentar  al PNŢCD-Civic 
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Ecologist,  Kovacs Carol Emil şi Drăgănescu Ovidiu Virgil din  Grupul 
parlamentar al PNL, Bivolaru Gabriel şi Onaca Dorel Constantin din Grupul 
parlamentar al PDSR, Vasioiu Horia şi Vilău Ioan Adrian din Grupul 
parlamentar  al USD - PD. 
 
     PREŞEDINTE     SECRETAR 
 
     Prof.dr. Ioan Mircea Paşcu    Mihail Gabriel Ioniţă 
 

 
 
 


