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Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională

Bucureşti, 05.09.2002 

P R O C E S – V E R B A L
al şedinţei Comisiei din zilele de 3 şi 4 septembrie 2002 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi motivat 1.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele

comisiei.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
Marţi, 3 septembrie 2002 între orele 9.00-16.00

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 locuinşelor 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.

Miercuri, 4 septembrie 2002 între orele 8.30-16.30
 - Continuarea dezbaterii şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

În ziua de miercuri, 3 septembrie 2002, la lucrările comisiei participă ca invitaţi:
- domnul col. Călin Marin din Ministerul de Interne, direcţia juridică;
- domnul Adrian Popescu, inspector principal în cadrul Poliţiei de Frontieră;
- domnul Dumitru Bolteş, director adj. în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Lucrările şedinţei încep cu dezbaterea celor două propuneri legislative, aflate pe
ordinea de zi la punctele 2 şi 3. Aceste propuneri sunt dezbătute împreună deoarece au un
obiect comun de reglementare. 

În cadrul dezbaterilor îşi exprimă opiniile domnii deputaţi Ristea Priboi, Valentin
Vasilescu, Dănuţ Saulea, Dorel Zăvoianu, Costică Canacheu, Constantin Bucur, Ana
Gheorghe, Ion Oltei şi Răzvan Ionescu.

Domnul deputat Costică Canacheu solicită experţilor să consemneze faptul că membrii
comisie nu au primit documentarul cu situaţia locuinţelor de serviciu. Acest material a fost
solicitat, reprezentanţilor ministerelor prezenţi la şedinţa din data de 28.august 2002.
Totodată, domnul deputat declară : “ să se consemneze că nu intră în atribuţia preşedintelui să
nu mai ceară informaţiile solicitate  de membrii comisiei”.  



 Domnul deputat Răzvan Ionescu precizează faptul că Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, care este sesizată în fond cu aceste
propuneri legislative, a întocmit Raportul şi din acest motiv propune respingerea celor două
iniţiative legislative.

În urma supunerii la vot, membrii comisiei adoptă cu majoritate de voturi pentru
elaborarea unui aviz de respingere.

Lucrările şedinţei continuă cu dezbaterea propunerii legislative privind asigurările
sociale de sănătate aflată pe ordinea de zi la punctul 3.

Au loc discuţii cu caracter general la care îşi exprimă punctele de vedere domnii
deputaţi Răzvan Ionescu, Radu Stroe şi Constantin Bucur.

Domnul deputat Răzvan Ionescu precizează că la Senat se află în curs de avizare o altă
propunere legislativă, cu acelaşi obiect de reglementare şi că Guvernul urmează a sesiza
Parlamentul cu propriul proiect de lege pe această temă. În funcţie de cele prezentate, domnul
deputat Răzvan Ionescu propune amânarea dezbaterilor.

În urma supunerii la vot, membrii comisiei adoptă cu unanimitate de voturi pentru,
propunerea sus menţionată.

Lucrările şedinţei continuă cu dezbaterea 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 aflat pe ordinea de zi la punctul 4.

Asupra proiectului de lege îşi exprimă opiniile domnii deputaţi Răzvan Ionescu, Ana
Gheorghe, Dorel Zăvoianu, Dănuţ Saulea, Radu Stroe, Ristea Priboi, Tudor Marcu, Virgil
Popescu, Constantin Bucur şi Viorel Gheorghiu.

Discuţiile continuă cu dezbaterea pe articole a prevederilor proiectului de lege şi a
amendamentelor depuse. De asemenea, este supus votului fiecare articol în parte cu
amendamentele aprobate.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei adoptă cu 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă
şi o abţinere,  hotărârea privind admiterea proiectului de lege cu amendamentele admise.

Amendamentele admise sau respinse sunt redate în Raportul Comisiei.
În încheiere domnul deputat Răzvan Ionescu a informat membrii comisiei cu privire la

vizita efectuată de domnia sa în Afganistan .

În ziua de miercuri, 4 septembrie2002, la lucrările comisiei sunt prezenţi.... deputaţi,
fiind absenţi motivat... deputaţi, iar nemotivat ...deputaţi.

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

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:
- domnul col Florea Popescu  din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul col Florea Făiniş din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază;
- domnul col.Postolache Sosa din cadrul Serviciului şi Pază;
- domnul mr.Eugen Iorga din cadrul Serviciului Român de Informaţii;
- domnul lt.col. Ion Gheorghiu din Ministerul de Interne;
- doamna col.Adriana Crăciun, consilier în Ministerul de Interne;
- domnul Florin Preda, consilier în Inspectoratul General de Poliţie,
- domnul col.Gavril Pop din cadrul Jandarmeriei Române.

Domnul deputat Răzvan Ionescu informează  membrii comisiei că, potrivit ordinii
de zi, dezbaterea proiectului de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor începe de la Capitolul II, Secţiunea 1. Întreabă, totuşi, dacă pentru
textele  ce au fost analizate se doresc noi  intervenţii. Nefiind nici o propunere în acest sens,
dezbaterile încep cu titlul Capitolului II,  Secţiunea 1, şi se continuă pe articole şi alineate, de
la art.6 până la art.9, inclusiv. În cadrul dezbaterilor şi-au exprimat opiniile şi, după caz au
formulat întrebări pentru invitaţi, cât şi amendamente domnii deputaţi Ion Oltei, Tudor
Marcu, Dănuţ Saulea, Valentin Vasilescu, Virgil Popescu, Octavian Mitu, Radu Stroe, Dorel



Bahrin, Cornel Boiangiu,Tiberiu Toro, Octavian Stănescu, Constantin Bucur şi Răzvan
Ionescu. Invitaţii răspund argumentat  la întrebările ce le sunt adresate..

Amendamentele admise sau respinse sunt redate în Raportul Comisiei.
Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei domnul deputat Răzvan Ionescu

propune membrilor comisiei amânarea dezbaterilor. În urma supunerii la vot, membrii
comisiei adoptă, cu unanimitate de voturi pentru, propunerea menţionată. 

                                                                        Preşedinte,
                                                                        Răzvan IONESCU
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