
PARLAMENTUL ROMANIEI        4 iunie 1997 
Camera Deputaţilor  
Comisia pentru  apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei  Comisiei din ziua de 4 iunie 1997. 

 
 

 Lucrările Comisiei s-au desfăşurat  în comun cu Comisia similară a Senatului ,la sediul acesteia. 
 La  lucrări sunt prezenţi 14  deputaţi, fiind absenţi motivat 2 iar nemotivat 5. Au participat, de asemenea  10 
senatori, iar ca invitaţi, Dl General Mihăiţă Costache din Statul Major General şi Dl. Colonel Langa  I. Secretar de Stat 
în Ministerul de Interne. 
 Lucrările sunt conduse de Dl. Nicolae Alexandru  preşedintele Comisiei, de Dl.Ioan Mircea Paşcu preşedintele 
Comisie, precum şi de către Dl Mihail Nică vicepreşedinte. 
 Comisiile întrunite au adoptat, cu unanimitate de voturi, 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  solicitarii 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. 
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