
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare, ordine                                                           Bucureşti, 03.10.2002
publică şi siguranţă naţională                                                              Nr.32/649

S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 1 şi 2 octombrie 2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în zilele de 1 octombrie 2002, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii

nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile
statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat.

2. Dezbaterea în fond şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2002 privind achiziţionarea dintr-o
singură sursă a produselor şi serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor
distinctive, insignelor şi documentelor de legitimare ale poliţiştilor. 

3. Dezbaterea în fond şi avizarea Raportului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind
activitatea desfăşurată în 2001.

La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia, cu majoritate de voturi pentru şi o abţinere, a
hotărât elaborarea unui aviz de respingere a propunerii legislative.

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi
pentru, amânarea discuţiilor şi reluarea acestora în şedinţa din 2 octombrie 2002.

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia, a hotărât, cu unanimitate de voturi pentru,
elaborarea unui raport favorabil .

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 5 deputaţi, dintre
care 1 motivat, după cum urmează: Ristea Priboi şi Ioan Mircea Paşcu din Grupul
Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Ovidiu Virgil Drăgănescu din Grupul
Parlamentar al PNL, Sorin Frunzăverde şi Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în zilele de 2 octombrie 2002, având următoarea ordine de zi:
1. Audierea şefilor categoriilor de forţe ale Armatei, pentru a prezenta stadiul reformelor din

armată şi problemele bugetare ridicate de procesul de reformă.
2. Continuarea dezbaterilor în fond şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2002 privind achiziţionarea
dintr-o singură sursă a produselor şi serviciilor necesare asigurării uniformelor,
însemnelor distinctive, insignelor şi documentelor de legitimă apărare ale poliţiştilor.
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3. Vot final asupra proiectului de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia
persoanelor.

La punctul 1 al ordinii de zi, şefii categoriilor de forţe ale Armatei au prezentat,
Comisiei, stadiul reformelor din armată şi problemele bugetare legate de procesul de reformă.
În cadrul discuţiilor, invitaţii au răspuns argumentat la întrebările adresate de domnii deputaţi
şi s-au angajat, ca până pe data de 9 octombrie 2002, să răspundă, în scris, întrebărilor
adresate de domnii deputaţi Dorel Bahrin, Octavian Stănescu, Ana Gheorghe şi Ioan Oltei.  
                                                                                  

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia, a hotărât, cu 9 voturi pentru, 3 voturi împotrivă
şi 2 abţineri, elaborarea unui raport  în forma  prezentată de iniţiator.

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei, votul final asupra proiectului de
Lege privind paza obiectivelor, bumurilor şi protecţia persoanei, prevăzut pe ordinea de zi la
punctul 3, a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară.

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 5 deputaţi, dintre care 1
motivat, după cum urmează: Ristea Priboi şi Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al
PSD (Social-Democrat şi Umanist), Sorin Frunzăverde şi Alecu Sandu din Grupul
Parlamentar al PD, şi Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale.

                        PREŞEDINTE,

                           Răzvan IONESCU
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