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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din perioada 

14 - 16 aprilie 1998 
 Lucrările Comisiei în această perioadă s-au desfăşurat după cum 
urmează: 
 A. În ziua de 14 aprilie a.c., între orele 14.00 - 18.30;  
 Ordinea de zi: 
 1. Studiul materialelor  înaintate de Guvern: 
  - Obiective şi măsuri prioritare pe termen scurt; 
  - Programul de Guvernare 1998 - 2000. 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (23) au absentat (1), 
Bivolaru Gabriel din Grupul Parlamentar al PDSR. 
 
 B. În ziua de 15 aprilie a.c., între orele  09.00 - 14.30, lucrările 
Comisiei s-au desfăşurat în comun cu alte comisii permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului,  având  ca Ordine de zi: 
  - Audierea candidaţilor pentru funcţia de membru al 
Guvernului, şi anume:  
   - domnul Gavril Dejeu  pentru funcţia de ministru de 
interne;  
   - domnul Victor Babiuc pentru funcţia de Ministru de 
Stat, ministrul Apărării Naţionale;  
   - domnul Constantin Dudu Ionescu  pentru funcţia de 
Secretar de Stat la Ministerul Apărării Naţionale, membru al Guvernului. 
   
 Audierea domnului Gavril Dejeu s - a făcut de către Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională împreună cu Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia 
pentru cercetarea abuzurilor corupţiei şi pentru petiţii, din Camera 
Deputaţilor, şi cu participarea Comisiilor similare ale Senatului. 
 Lucrările au fost conduse de domnnul senator Nicolae Alexandru, 
preşedintele  Comisiei pentru apărare  a Senatului şi de domnul  deputat 
Ioan Mircea Paşcu  preşedintele Comisiei pentru apărare, a Camerei 
Deputaţilor. 
 Audierea domnului Victor Babiuc şi a domnului Constantin Dudu 
Ionescu s -a făcut  numai de către Comisiile de apărare, ordine publică şi 



siguranţă naţională ale celor două Camere  ale Parlamentului, conducerea 
lucrărilor fiind făcută de domnul senator  Nicolae Alexandru şi de domnul 
Mihail Nică vicepreşedintele  comisiei. 
 În urma audierilor, comisiile au avizat  favorabil candidaturile  
propuse, astfel: 
  - Dl. Gavril Dejeu - 35 de voturi pentru; 24 voturi împotrivă şi o 
abţinere, voturile fiind exprimate în secret. 
  - Dl. Victor Babiuc - 23 de voturi pentru; 2 voturi împotrivă şi o 
abţinere, exprimate deschis. 
  - Dl. Constantin Dudu Ionescu - 24 de voturi pentru; 3 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri, exprimate deschis. 
 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (23) au absentat (1), 
Bivolaru Gabriel din Grupul Parlamentar al PDSR. 
 
 C. În ziua de 16 aprilie a.c., lucrările s -au desfăşurat între orele 
08.30 - 12.30. 
  
 Ordinea de zi: 
 Continuarea analizei Programului de guvernare  în vederea stabilirii 
unui sistem de lucru al comisiei, pentru viitor. 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (23) au absentat  motivat 2, 
Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PDSR şi Constantin Dudu 
Ionescu din Grupul Parlamentar al PNŢCD - Civic Ecologist; 3 nemotivat, 
Bivolaru Gabriel din Grupul Parlamentar al PDSR, Dumitrescu Adrian Paul 
din Grupul Parlamentar  al PNŢCD - Civic Ecoliogist şi Rakoczi Ludovic  
din Grupul Parlamentar al UDMR. 
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