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PROCES VERBAL 
al şedinţei 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. 
 La lucrările comisiilor sunt prezenţi 13  deputaţi şi 10 senatori.  
 Lucrările şedinţei sunt conduse de Dl. Ioan Mircea Paşcu şi  de Dl 
Alexandru Nicolae preşedinţi ai celor două comisii. 
 Comisiile reunite  au adoptat, cu unanimitate de voturi, 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. 
 Ca urmare, 
 Dl.deputat Matei Vasile a propus, restituirea scrisorii; 
 Dl. senator  Şerban Săndulescu a propus ca hotărârea  privind această 
solicitare să fie luată într-o altă şedinţă;  
 Dl.deputat Marcu Tudor  a declarat că nu este de acord cu modul în 
care procedează  C.S.A.Ţ.- ul care trimite Parlamentului spre aprobare  
astfel de solicitări nedocumentate  pentru a fi executorii  în ziua următoare 
 ( 11 iunie a.c.). 
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 Domnii deputaţi şi senatori Stănescu  Octavian, Mihail Ioniţă, 
Gavaligov Cornel şi Cornel Boiangiu  au solicitat prezenţa reprezentanţilor 
C.S.A.Ţ şi ai Ministerului de Interne, care să  prezinte membrilor comisiilor 
date suplimentare   privind  angajarea  efectivelor de poliţie în acţiuni  în 
afara teritoriului naţional, precum şi  modul de asigurare bugetară a 
acestora.  
 Propunerea fiind acceptată, Dl.senator Alexandru Nicolae a propus,  şi 
s-a  aprobat o pauză de  45 minute. 
 Dl. colonel Popescu, din Ministerul de Interne  a prezentat  unele date 
privind modul în care urmează să se realizeze angajarea poliţiei  la acţiuni în 
afara teritoriului naţional. Această prezentare  a condus la acceptarea 
solicitării Preşedintelui României, de către  deputaţii  şi senatorii comisiilor. 
 Ca urmare, cu majoritatea voturilor deputaţilor şi senatorilor prezenţi, 
Comisiile au avizat favorabil raportul  comun şi proiectul de Hotărâre . 
 La punctul 3 - Comisiile au  aprobat, cu unanimitate de voturi, 
raportul comun  întocmit în acest sens. 
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