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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 3 şi 4 septembrie 2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 3 septembrie 2002 între orele 14.00 – 19.00, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind vânzarea locuinţelor de serviciu

personalului militar şi civil din cadrul ministerelor şi instituţiilor publice din sistemul
apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind vânzarea locuinţelor de serviciu de
către instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în unele situaţii
speciale.

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind asigurările sociale de sănătate.
4. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului
unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Răzvan Ionescu, preşedintele comisiei. 
Şedinţa a început cu examinarea propunerilor legislative prevăzute pe ordinea de zi la
punctele 1 şi 2. Au avut loc discuţii cu caracter general la care şi-au exprimat punctele de
vedere iniţiatorul şi membrii comisiei.

Domnul deputat Răzvan Ionescu a precizat membrilor comisiei faptul că Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, sesizată în fond cu
aceste propuneri legislative, a întocmit raportul. 

 În urma supunerii la vot, comisia a adoptat, cu majoritate de voturi pentru elaborarea
unui aviz de respingere.

Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea propunerii legislative privind asigurările
sociale de sănătate, prevăzută la punctul 3 pe ordinea de zi. Domnul deputat Răzvan Ionescu a
informat membrii comisiei cu privire la existenţa, la Senat a unei propuneri legislative aflată
în curs de avizare şi de faptul că Guvernul urmează a sesiza Parlamentul cu propriul proiect 

Din număul total al membrilor comisiei (26) au absentat 2 deputaţi, dintre care 1,
motivat, după cum urmează: Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD şi Ioan Mircea Paşcu
din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist).



Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 29 august 2002 între orele 9.00 – 12.00, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind asigurările sociale de sănătate.
2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului
unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedintele
comisiei. Şedinţa a început cu examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a
frontierei de stat a României, prevăzută pe ordinea de zi la punctul 2. Au luat cuvântul pentru
a-şi exprima punctele de vedere atât invitaţii care au susţinut proiectul de lege, cât şi membrii
comisiei. În timpul dezbaterilor au fost formulate amendamente de către domnii deputaţi.
Amendamentele admise sau respine vor fi redate în Raportul Comisiei.

Considerând necesară prezenţa la lucrări a unui reprezentant al Ministerului de
Finanţe şi formularea unui nou aviz din partea Consiliului Legislativ, preşedintele de şedinţă,
Marcu Tudor, a solicitat amânarea dezbaterilor. Prin consens, membrii comisiei au fost de
acord cu propunerea prezentată.

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea propunerii legislative privind asigurările
sociale de sănătate prevăzută pe ordinea de zi la punctul 1. Au avut loc discuţii cu caracter
general. Domnul deputat Marcu Tudor a prezentat propunerea legislativă şi a informat
membrii comisiei cu privire avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul negativ al
Guvernului. A imformat membri comisiei cu privire la adresa Ministerului Sănătăţii primită la
Comisie în data de 28.08.2002 prin care s-a adresat rugămintea de temporizare a discuţiilor.

Considerând necesară prezenţa la lucrări a unui reprezentant al Ministerului Sănătăţii,
domnul deputat Marcu Tudor, a propus amânarea dezbaterilor. În urma supunerii la vot,
propunerea de amânare a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 5 deputaţi, dintre care 3,
motivaţi, după cum urmează: Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD, Răzvan Ionescu,
Sorin Frunzăverde, Florea Voinea şi Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD
(Social-Democrat şi Umanist).

p.Preşedinte,
Marcu TUDOR
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