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 Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului au fost sesizate în fond de către Birourile 
Permanente, prin adresele nr. SP 14 din 29 iunie şi nr. L 636 din 2 iulie 
1998, pentru a examina şi aviza în comun scrisoarea Preşedintelui României, 
din 25 iunie 1998, prin care informează Parlamentul cu privire la 
modificările survenite în derularea activităţilor aprobate de Parlamentul 
României prin Hotărârea nr.2 din 5 martie 1998. 

 
 Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale 
celor două Camere, întrunite în şedinţă comună în ziua de  7 iulie 1998, au 
examinat scrisoarea  mai sus amintită, constatând următoarele: 
 
 1. Scrisoarea Preşedintelui României se încadrează în prevederile  
art.5 alin. (3) din Legea apărării  naţionale a României nr.45/1994, şi ale 
art.2 din Hotărârea nr. 2/1998 a Parlamentului României; 
 2. Din anexa la scrisoare, intitulată " Modificări survenite în 
derularea activităţilor aprobate cu Hotărârea nr.2, din 5 martie 1998 a 
Parlamentului României ", rezultă: 
 
 a) - Înştiinţează  Parlamentul României asupra locului şi duratei  de 
desfăşurare a unor activităţi de pregătire militară în comun, în plan bilateral, 
dintre cele menţionate în art. 2 din Hotărârea nr.2/1998, astfel: 

  



 2

 
 - activitatea prevăzută la nr. 8, se va desfăşura în perioada 13 - 21 
iulie 1998; 
 - activitatea  prevăzută la nr. 12, se va desfăşura în perioada 20 - 
30 iulie 1998; 
  
 - activitatea prevăzută la nr. 13, pentru luna august, se va 
desfăşura în perioada 13 - 24 iulie 1998, la Brăila şi Soveja; 
 - activitatea prevăzută la nr. 17, se va desfăşura în perioada  15 - 
25 septembrie 1998; 
 
 b) Înştiinţează Parlamentul României  că  activitatea menţionată la nr. 
23 din Hotărârea nr. 2 /1998,  prevăzută  a avea loc la Predeal în luna 
noiembrie, la nivel de pluton, se va desfăşura în trei etape, după cum 
urmează: 
 -ETAPA I: instruire în comun, la nivel  companie de infanterie şi 
pluton de cercetare  (150  oameni), în perioada 14 - 27 septembrie 1998; 
 - ETAPA II: instruire în comun, la nivel  companie de infanterie 
 ( 110  oameni), în perioada 5 - 18 octombrie 1998; 
 - ETAPA III: instruire în comun, la nivel  companie de infanterie şi 
pluton de cercetare ( 110 oameni), în perioada 18 octombrie - 01 
noiembrie 1998. 
 c) Înştiinţează Parlamentul României că activităţile prevăzute la  nr. 
16 şi nr. 19 din Hotărârea nr. 2/1998, se amână pentru anul 1999; 
 d) Înştiinţează Parlamentul României că nu se mai execută. 
activităţile prevăzute la numerele  9, 14 şi 15 din Hotărârea nr. 2 /1998. 
 
  
 3. Faţă de cele de mai sus, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu unanimitate de  
voturi, au avizat  favorabil scrisoarea Preşedintelui României.  
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