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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 18 iunie 1997 

 
 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   şi -a desfăşurat lucrările în ziua de 18 iunie 1997 
între orele  08.30 - 15.00      având următoarea ordine de zi: 
   1- Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege  pentru ratificarea Acordului între Guvernul  României 
şi Guvernul Regatului Unit al Marii  Britanii şi Irlandei de Nord, referitor la reţinerea şi  confiscarea 
 bunurilor provenite şi a instrumentelor  folosite la comiterea infracţiunilor, semnat  la Bucureşti la 14 
noiembrie 1995.          
  2- Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru  ratificarea Memorandumului de Înţelegere între 
Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al  Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cu privire la  colaborarea în lupta 
împotriva crimei organizate şi  traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 14 
noiembrie 1995.  
  3 - Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind cooperarea autorităţilor române cu  Tribunalul 
Internaţional pentru urmărirea persoanelor presupuse a fi responsabile de grave violări ale dreptului internaţional 
umanitar, comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând cu 1991. 
  4- Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege  privind organizarea  şi funcţionarea 
Serviciului de Informaţii Externe. 
 
 În urma dezbaterilor Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere şi adoptare Plenului 
Camerei Deputaţilor, în forma prezentată, proiectele de Legi de la punctele 1,2 şi 3. 
 La proiectul de Lege de la punctul 4 s-au discutat primele două articole. 
 La sedinţă au participat reprezentanţi ai Serviciului de Informaţii Externe. 
  
 Din numărul total al membrilor comisiei, (21), au absentat după cum urmează: Ana Gheorghe şi Onaca Dorel 
Constantin - Grupul Parlamentar PDSR; Ionescu Constantin Dudu ( motivat) Grupul Parlamentar PNTCD şi civic 
ecologist; Sandu Alecu - Grupul Parlamentar U.S.D.- P.D.. 
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