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PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei din zilele 
de 31 martie şi 01 aprilie 1998 

 
 Lucrările Comisiei s-au desfăşurat astfel: 
 A.În ziua de 31 martie a.c., între orele 08.30 - 16.30, şedinţă comună 
cu Comisia similară a Senatului. 
 La lucrări au participat  15 deputaţi şi  7 senatori, fiind absenţi 8 
deputaţi. 
 Şedinţa a fost condusă de Dl Alexandru Nicolae, preşedintele 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului şi 
de Dl.deputat Mihail Nică, vicepreşedinte. 
 A participat ca  invitat Dl. Col. Doncean Ioan, din partea Ministerului 
Finanţelor. 
 Ordinea de zi: 
 Continuarea examinării proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
1998. 
 Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor deputaţilor şi 
senatorilor prezenţi. 
 Dl Alexandru Nicolae, în deschiderea lucrărilor  propune să continuăm 
analiza proiectului de Lege pentru a stabili principalele propuneri ale 
comisiilor noastre şi a clarifica unele amedamente. 
 În timpul lucrărilor au avut intervenţii domnii deputaţi: Stănescu 
Alexandru Octavian, Vilău Ioan Adrian, Mihail Gabriel Ioniţă, Marcu Tudor, 
Mihail Nică, Moiceanu Constantin, Popa Virgil şi senatorii Alexandru Radu 
Timofte, Şerban Săndulescu, Plătică Vidovici, Szabo F., care au făcut 
aprecieri asupra sumelor alocate, rezultând următoarele: 
 
 1. Fondurile alocate instituţiilor din sistemul  apărării, ordinii publice 
şi siguranţei naţionale, prin proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998, 
sunt insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor în acest an. 
 Ca urmare, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, cu 
sumele alocate  nu vor putea să asigure instruirea, hrănirea şi echiparea 
corespunzătoare a militarilor şi nici să  îşi achite datoriile externe. 
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 Rambursarea datoriilor externe constitue o obligaţie care nu poate fi 
neonorată, o asemenea situaţie fiind de natură să afecteze negativ imaginea 
României. 
 2. Pentru suplimentarea  bugetelor Ministerului Apărării Naţionale şi 
Ministerului de Interne, este necesar ca sumele provenite din vânzarea de 
active şi privatizarea unităţilor din sectorul industriei de apărare, să fie 
repartizate  celor două ministere. 
 
 3. Având în vedere insuficienţa fondurilor alocate, Comisiile nu sunt 
de acord cu diminuarea bugetelor instituţiilor de mai sus, în favoarea altora 
sau între acestea, având în vedere deficitele mari. 
 
 4. La rectificarea bugetului pe anul 1998, este necesar să se asigure 
sumele minime pentru desfăşurarea activităţii acestor instituţii şi să nu mai 
fie diminuate. 
 5. S-a apreciat ca în finalul art.5 alin.(5) din proiectul de Lege să se 
adauge şi prevederea art.21 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.282/1993. 
 6. Cu unanimitate de voturi, Comisiile au respins, motivat,  
amedamentul Dl.-ui deputat Petre Ţurlea la art.7 (1) prin care propunea 
eliminarea pasajului"cele pentru participarea la operaţiuni de menţinere a 
păcii în curs de desfăşurare...., precum şi pentru alte acţiuni aprobate în 
condiţiile legii." 
 
 Dl. Col. Doncean Ioan a răspuns  întrebărilor ce i-au fost adresate de 
deputaţi şi senatori. Cu acest prilej, a precizat că pentru Oficiul Central de 
Stat pentru Probleme Speciale s-a găsit posibilitatea suplimentării cu 500 
milioane lei  a fondurilor iniţial alocate. 
 
          În final, Comisiile au hotărât ca  Avizul comun la  acest proiect de 
Lege să fie dat într-o şedinţă următoare. 
 
 B.În ziua de 01 aprilie a.c., între orele 08.30 - 16.30,  la lucrările 
Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi fiind absenţi 8. 
 Şedinţa a fost condusă de Dl. Mihail Nică, vicepreşedintele comisiei. 
 Ordinea de zi: 
 1. Examinarea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a propunerii 
legislative  privind proclamarea " Zilei Imnului Naţional al României," 
îniţiată de 4 deputaţi ai Grupului parlamentar PDSR. 
 2. Examinarea şi avizarea proiectului de Lege privind acceptarea de 
către România a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări. 
 3. Examinarea şi avizarea proiectului de Lege  pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.36/1996 privind unele măsuri specifice pentru 
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împrospătarea stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare 
ale armatei. 
 Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor deputaţilor 
prezenţi. 
          La  punctul 1, Comisia a avizat  favorabil, cu unanimitate de voturi, 
propunerea legislativă menţionată. 
 La punctul 2, în urma examinării, Comisia a avizat favorabil proiectul 
de Lege privind acceptarea de către România a Constituţiei Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migrări. 
 La punctul 3, Comisia a avizat favorabil proiectul de Lege  
menţionat, propunând un amendament la art.1 al Ordonanţei Guvernului 
nr.36/1996. 
 
 
 VICEPREŞEDINTE     SECRETAR 
 
Deputat      Deputat 
  Mihail Nică     Miha Gabriel Ioniţă 


