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           Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 17 iunie 1998, între orele 08.30 -16.30, având 
următoarea ordine de zi: 
 
 1-  Audierea  domnului Gavril Dejeu - ministrul de interne, în legătură 
restructurarea Ministerului de Interne şi a  domnului colonel Dârnă 
Constantin  în legătură cu restructurarea  U.M.0215. 
 
 2- Examinarea în fond  a proiectului de Lege pentru aplicarea  
Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte 
state participante la Parteneriatul pentru Pace  cu privire la statutul forţelor 
lor, încheiat la Bruxelles  la 19 iunie 1995.  
  
 La punctul 1,  cu ocazia audierii celor doi invitaţi, aceştia au făcut 
unele precizări referitoare la concepţia restructurării Ministerului de Interne 
şi a U.M.0215, desprinzându-se ca o concluzie  importantă faptul că această 
unitate nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, iar restructurarea  sa este 
concepută pentru a cuprinde mai eficient sarcinile de protecţie a 
personalului M.I. ca şi pe acelea ce privesc combaterea unor aspecte grave  c 
manifestate în structura fenomenului infracţional.  
 
      La punctul 2, cu unanimitate de voturi, Comisia  a hotărât să nu se mai  
discute  proiectul de Lege, în locul acestuia trecându-se la analiza 
solicitării Preşedintelui României  adresată Parlamentului pentru a 
aproba  participarea României la Forţa viitoare din Republica Bosnia - 
Herţegovina, începând cu data de 21 iunie 1998 şi până la 30 iunie 1999. 
 Această analiză s-a făcut  în şedinţă comună cu Comisia similară a 
Senatului. Solicitarea Preşedintelui României a fost avizată favorabil, cu 
19 voturi pentru şi 2 voturi contra.  Raportul comun şi proiectul de 
Hotărâre  au fost înaintate  Biroului Permanent. 
 



 Din numărul total al membrilor Comisiei (23) au absentat (5) după 
cum urmează: Bivolaru Gabriel din Grupul parlamentar al PDSR, Gheorghiu 
Mihai şi Ionescu Constantin Dudu, ambii din Grupul parlamentar al PNŢCD 
Civic - ecologist, Kovacs Carol Emil din Grupul parlamentar al PNL şi 
Rakoczi Ludovic din Grupul parlamentar al UDMR. 
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