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S I N T E Z A  L U C RĂR I L O R  C O M I S I E I  
din 20 şi 21.05.1997 

 
 

 Comisia  şi - a desfăşurat lucrările astfel: 
  A) În ziua de 20.05.1997, între orele 13.00 - 15.00, Comisia a analizat şi aprobat Raportul suplimentar la 
Raportul nr.XXXVI/12/188/1993 şi nr.279/1995 şi nr.23/1996, referitor la Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
trupelor de jandarmi; la  propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea jandarmeriei Române ( deputat Nică Mihail )  
şi la propunerea legislativă privind Legea Jandarmeriei 
(Grupul parlamentar P.L.- 93 - P.A.C.). 
 A participat ca invitat Dl.Gavril Dejeu ministru de interne  însoţit de domnii generali Zaharia şi Chiţu. 
  B) În ziua de 21.05.97 

 1. Între orele 08.30 - 09.30 Comisia s-a întâlnit cu ofiţerii cursanţi ai Colegiului Superior de Stat Major din Academia 
de Înalte Studii Militare (9 cadre didactice şi 27 cursanţi), la solicitarea acestora, pentru lămurirea unor probleme politico-
militare din programul de învăţământ  

 2. Între orele 12.00 - 13.00 întâlnire cu Dl. JACQUES WALLAGE, lider al fracţiunii social-democrate în Camera a 
doua a Parlamentului Olandei. 

 3. Între orele 15.00 - 17.00 împreună cu Comisia similară a Senatului, a examinat solicitarea Preşedintelui  României 
pentru aprobarea desfăşurării unor exerciţii şi operaţiuni ale armatei, cu durate determinată, care implică intrarea, staţionarea şi 
trecerea unor unităţi militare ale altor armate cu efective şi tehnică militară pe teritoriul României, in perioada iunie-decembrie 
1997. 
 În urma dezbaterilor, comisiile au aprobat cu unanimitate de voturi Raportul Comun şi proiectul de Hotărâre a 
Parlamentului României. 
 Din numărul total al membrilor comisiei (22) au absentat motivat domnul deputat Constantin Dudu Ionescu - Grupul 
parlamentar PNŢCD şi civic ecologist şi nemotivaţi domnii deputaţi Dumitrescu A. Paul - Grupul parlamentar PNŢCD şi civic 
ecologist şi Onaca Dorel Constantin - Grupul parlamentar PDSR. 
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