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Camera Deputaţilor       01.10.1997 
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă  
naţională. 
 

S I N T E Z A  
lucrărilor Comisiei  

din ziua de 1 octombrie 1997. 
 

  Comisia pentru apărare,ordine publică şi siguranţă naţională  şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
01.1097 între orele 08.30 - 16.30, având următoarea ordine de zi: 
  -1/ Aprobarea  Raportului la proiectul de Lege  privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Informaţii Externe .  
  - 2/ Continuarea discutării proiectului de Lege pentru prevenirea şi sancţionarea folosirii sistemului  
financiar-bancar  în scopul spălării banilor.     
  - 3/ Discutarea şi aprobarea Raportului privind Ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Federale  Germania privind  mormintele române de război din R.F.G. şi mormintele 
germane de  război din România semnat la Bonn la 25 iunie 1996.     
  -4/ Analiza fondului de proiecte legislative aflate la Comisie şi stabilirea  priorităţilor de discutare a 
acestora.     
   
  La punctul 1 s-a aprobat Raportul  la proiectul de Lege şi s-a hotărât să fie trimis Biroului 
Permanent pentru dezbatere în Plenul Camerei Deputaţilor. 
  La punctul 2 s-a definitivat discutarea proiectului de Lege şi s-a întocmit avizul favorabil,cu 
observaţii şi propuneri pentru Comisia buget-finanţe şi bănci, sesizată în fond. 
  La punctul 3  s-a întocmit Raportul comun cu Comisia pentru administraţie  locală, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic, asupra proiectului de Lege. 
  La punctul  4  au fost stabilite  priorităţile de discutare a proiectelor de legi cu care este sesizată 
comisia. 
  Au participat ca invitaţi: 
   - Colonel  Moisă Petru; Colonel Florescu G. şi Calianu Mihai  din S.I.E. 
   - Colonel Chituc I; Lt.Col. Isac Marin şi Locot. Patraşcu Ionuţ din M.I. 
  Din numărul total al membrilor Comisiei (22) au absentat următorii deputaţi: Dumitrescu Adrian şi 
Ionescu Constantin Dudu ( motivat) Grupul parlamentar PNTCD civic-ecologist; Paşcu Ioan Mircea (motivat) şi Onaca 
Dorel Constantin Grupul parlamentar al PDSR şi Vilău Ioan Adrian ( motivat) Grupul parlamentar USD-PD. 
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