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SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei din 
4 iunie 1997. 

 
Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi- au desfăşurat 
lucrările în ziua de 4 iunie 1997 între  orele 09.00 - 14.00, având următoarea ordine de zi: 
 
  1.-examinarea şi avizarea scrisorii Preşedintelui României pentru aprobarea participării României la 
Forţa Internaţională de Poliţie şi la constituirea Rezervei Strategice pentru Forţa de Stabilizare ( SFOR ) din Bosnia - 
Herţegovina; 
  2.- examinarea şi avizarea  solicitării Preşedintelui României pentru aprobarea desfăşurării unui 
exerciţiu naval, cu durată determinată, care implică intrarea, staţionarea ori trecerea unor nave ale altor state  prin apele 
teritoriale ale României, în perioada 13 - 20 august 1997. 
 În urma dezbaterilor, Comisiile au hotărât: 
  1.-cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere şi aprobare, Plenului Parlamentului,  solicitarea 
Preşedintelui României pentru aprobarea desfăşurării, în apele teritoriale ale României, a unui exerciţiu naval, în perioada 
13 - 20 august 1997. 
  2.-cu 21 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri, să supună spre dezbatere şi aprobare, Plenului 
Parlamentului, solicitarea Preşedintelui României pentru a aproba  participarea României la constituirea Rezervei 
Strategice pentru Forţa  de Stabilizare ( SFOR ) din Bosnia - Herţegovina; 
  3.-dat fiind faptul că nu există cadrul juridic necesar  participării poliţiştilor în afara teritoriului 
României, Comisiile au hotărât, să propună modificarea şi completarea Legii nr. 26/1994, prin elaborarea unei iniţiative 
legislative în acest sens.La şedinţă au participat ca invitaţi, Dl.General Mihăiţă Costache din Statul Major General şi 
Dl.Colonel Langa I. Secretar de Stat în Ministeruli de Interene. 
 Din numărul total al membrilor comisiei, 21 deputaţi, au absentat 2 motivaţi şi 5 nemotivaţi, după cum urmează: 
Bivolaru Gabriel şi Onaca Dorel - Grupul Parlamentar al PDSR; Dumitrescu Adrian Paul, Gheorghiu Mihai şi Ionescu 
Constantin Dudu ( motivat ) - Grupul Parlamentar PNTCD şi civic ecologist; Kovacs Carol Emil ( motivat ) Grupul 
Parlamentar Liberal şi Vilău Ioan Adrian - Grupul Parlamentar U.S.D.-P.D. 
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