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Camera Deputaþilor Nr. XVIII/12/ 264
Comisia pentru apªrare,
ordine publicª ”i siguranþª
naþionalª.

SINTEZA
lucrªrilor Comisiei din

perioada 1 - 3  iulie 1998

Comisia  pentru apªrare, ordine publicª ”i siguranþª naþionalª ”i-a
desfª”urat lucrªrile în zilele  de  1,2 ”i 3 iulie 1998, între orele 08.30 - 14.00
având urmªtoarea ordine de zi:

1. Pentru ziua de 1 iulie, 1998:

a) - Examinarea  scrisorii Pre”edintelui  României prin care
informeazª Parlamentul cu privire la locul ”i durata  de desfª”urare  pentru
anumite exerciþii dintre cele aprobate  de Parlamentul României prin
Hotªrârea  nr.2 din 5 martie 1998;

    - Examinarea Sintezei  cu unele constatªri privind activitªþile
militare de pregªtire în comun cu unitªþi ”i subunitªþi din armatele altor state
pe teritoriul naþional, aprobate de Parlament prin Hotªrârea nr.2/1998;

    - Examinarea proiectului de Hotªrâre.
b) - Discutarea propunerii Dl-ui. deputat Matei Vasile cu privire

la efectuarea, de cªtre Comisie, a unui control parlamentar la
Comandamentul Armatei 4 - TRANSILVANIA, în perioada 7 - 9 iulie a.c.

La litera a)  s-a hotªrât îmbunªtªþirea textului final al Raportului
comun ”i comunicarea acestuia Comisiei similare a Senatului, împreunª cu
proiectul de Hotªrâre ”i Sinteza.

La litera b) s-a hotªrât sª se adreseze o scrisoare Biroului Permanent
prin care sª se solicite aprobarea.

2. Pentru ziua de  2 iulie, 1998:
a) - ˛ntre orele 09.30 - 11.30 - întâlnirea membrilor comisiei cu

delegaþia chinezª;
b) - studiul propunerii legislative pentru combaterea crimei

organizate, a avizelor de la Consiliul Legislativ ”i Comisia pentru politicª
externª, precum ”i a punctului de vedere  al Brigªzii de combatere a crimei
organizate din Ministerul de Interne.

3.Pentru ziua de 3 iulie, 1998:
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- continuarea studiului la  propunerea legislativª pentru
combaterea crimei organizate.

Din  numªrul total al membrilor Comisiei (23), au absentat 4, dupª
cum urmeazª:  Ionescu Constantin Dudu, din Grupul parlamentar al PNÞCD
- Civic-Ecologist; Onaca Dorel Constantin ”i Bivolaru Gabriel, din Grupul
parlamentar al PDSR; Kovacs Carol Emil din Grupul parlamentar al PNL.

PRE“EDINTE SECRETAR

Prof.dr.Ioan Mircea Pa”cu       Marcu Tudor


