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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 17 şi 18 decembrie  2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 17 decembrie 2002, având următoarea ordine de zi:

• Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind asigurările sociale de sănătate.

Având în vedere faptul că a fost emisă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.150/2002

privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată  în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr.838 din 20 noiembrie 2002, care abrogă expres
Legea nr.145/1997, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi pentru, respingerea
propunerii legislative.

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 3 deputaţi, dintre care 1
motivat, după cum urmează: Ioan Mircea Paşcu, Octavian Mitu şi Alecu Sandu din Grupul
Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist).

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 18 decembrie 2002, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.164/2001
privind pensiile militare de stat.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al
Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia.

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi
pentru avizarea favorabilă a propunerii legislative.

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia, cu unaimitate de voturi pentru, a hotărât
elaborarea, cu amendamente, a unui raport favorabil. Amendamentele admise sau respinse vor
fi redate în Raportul Comisiei.
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Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 3 deputaţi, dintre care 1
motivat, după cum urmează: Ioan Mircea Paşcu, Octavian Mitu şi Alecu Sandu din Grupul
Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist).

                        PREŞEDINTE,

                           Răzvan IONESCU
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