
PARLAMENTUL ROMANIEI  
CAMERA DEPUTAŢILOR  
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă  
naţională. 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 24.09.1997 

 
 La şedinţă sunt prezenţi 18   deputaţi, fiind absenţi motivat  2  şi nemotivat  2 . 
 Au participat ca invitaţi: 

• ℘ Colonel Moisă Petru; Calianu Mihai; Florescu G din S.I.E. 
• ℘ Colonel Dolghin Nicolae; Colonel Grumaz Alexandru şi doamna Herovanu 

Lucia din M.Ap.N. 
• ℘ Lt.Col. Ioniţă Gheorghe; Lt.Col. Isac Marin şi Locot. Pătraşcu Ionuţ din 

M.I.     
 Lucrările  şedinţei sunt conduse de Dl. Ioan Mircea Paşcu, preşedintedle comisiei. 
 Cu unanimitate de voturi comisia a adoptat următoarea ordine de zi: 
 Analiza şi avizarea proiectelor de legi privind: 
  1- Ratificarea  Convenţiei privind securitatea personalului Naţiunilor Unite şi 
a celui asociat, adoptată la New York la 9 decembrie 1994; 
  2- Ratificarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul  României şi 
Guvernul Republicii Elene privind  cooperarea în domeniile armamentelor şi tehnologiei 
destinate apărării, semnate la Bucureşti la 27 martie 1997; 
  3- Ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Unit  al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind pregătirea forţelor 
armate  britanice în România, semnat la Bucureşti la 29 iulie 1996. 
  4- Prevenirea şi sancţionarea  folosirii sistemului financiar-bancar în scopul 
spălării banilor - Aviz pentru Comisia de buget-finanţe. 
  5-  Continuarea dezbaterilor şi definitivarea proiectului de Lege privind 
organizarea şi funcţionarea S.I.E. 
  6- Alegerea celui de al doielea vicepreşedinte al comisiei. 
   La punctele 1, 2 şi 3 Comisia a hotărât  să supună spre dezbatere si adoptare 
Plenului Camerei Deputaţilor proiectele de legi în forma prezentată. 
 La punctul 4 va continua analiza în şedinţa următoare. 
 La punctul 5 al ordinii de zi, Comisia a definitivat analiza în fond a proiectului de 
Lege urmând să se întocmească raportul pentru  Plenul Camerei Deputaţilor. 
 La ultimul punct al ordinii de zi,ţinând cont de Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr.28/1997 şi de algoritmul parlamentar  privind reprezentarea în conducerea comisiei a 
membrilor grupurilor parlamentare, comisia , cu unanimitate de voturi a ale în funcţia de 
vicepreşedinte  pe domnul deputat Ovidiu Virgil Drăganescu aparţinând Grupului 
parlamentar P.N.L. 
  
 
PREŞEDINTE       SECRETAR 
 
 Prof.dr.Ioan Mircea Paşcu     Mihai Gabriel Ioniţa 


