
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare, ordine                                                                                      Bucureşti, 18.12.2002
publică şi siguranţă naţională                                                                      

P R O C E S – V E R B A L
al şedinţelor Comisiei din zilele de 17 şi 18 decembrie 2002 

În ziua de 17 decembrie 2002, la lucrările comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind
absent motivat un deputat.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedintele
comisiei.

Comisia  adoptă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind asigurările sociale de sănătate.

Au loc discuţii pe marginea prevederilor propunerii legislative, în cadrul cărora îşi
exprimă opiniile domnii deputaţi. 

În urma dezbaterilor generale, membrii comisiei decid cu unanimitate de voturi
pentru, respingerea propunerii legislative, 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 apreciază că unele prevederi ale ale prezentei propuneri legislative,
ca şi ale celorlalte iniţiative cu acelaşi obiect de reglementare, aflate în dezbatere la Comisia
pentru sănătate şi familie din Camera deputaţilor, ar putea fi analizate de această comisie, pe
fondul dezbaterii proiectului de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă.

În ziua de 18 decembrie 2002, la lucrările comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind
absent motivat un deputat.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele
comisiei.

Comisia  adoptă cu unanimitate de voturi, 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.

Lucrările şedinţei încep cu dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii
nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, prevăzută pe ordinea de zi la punctul 1. 
Cu observaţia de respectare a normelor de tehnică legislativă, potrivit cărora propunerea
legislativă nu vizează completarea legii, ci modificarea art,79 alin.(1) lit.a) din Legea
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nr.164/2001 privind militare de stat, membrii comisiei decid, cu unanimitate de voturi pentru,
elaborarea unui aviz favorabil. 

Lucrările şedinţei continuă cu dezbaterea 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, prevăzut la ultimul
punct de pe ordinea de zi.

Au loc discuţii cu caracter general în cadrul cărora îşi exprimă punctele de vedere
domnii deputaţi. Domnul deputat Răzvan Ionescu propune amendamentul de eliminare a
sintagmei “în continuare” din cuprinsul art.3, amendament care este admis de membrii
comisiei. Supus la vot, proiectul de lege este adoptat cu unanimitate de voturi.
 

PREŞEDINTE,

              Răzvan IONESCU
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