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P R O C E S – V E R B A L
al şedinţelor Comisiei din zilele de 28, 29, 30 şi 31 octombrie 2002 

 Luni, 28 octombrie 2002, între orele 16.00 – 17.00  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 23
deputaţi, fiind absenţi motivat 2 deputaţi şi nemotivat 1 deputat.

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

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
• Continuarea dezbaterilor şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de
      detectiv particular.

Lucrările şedinţei încep cu dezbaterile pe marginea proiectului de Lege privind
exercitarea profesiei de detectiv particular. Au loc discuţii de principiu asupra capitolului II.

În urma discuţiilor, membrii comisiei decid ca dezbaterile să fie continuate într-o
şedinţă viitoare.

În continuare, preşedintele de şedinţă, domnul deputat Marcu Tudor supune atenţiei
membrilor comisiei anumite probleme curente ale activităţii acesteia.

Marţi, 29 octombrie 2002, între orele 10.00 – 16.30  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 23
deputaţi, fiind absenţi motivat 2 deputaţi şi nemotivat 1 deputat.

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

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
1.  Întâlnire cu ministrul apărării din Republica Armenia.

  2.    Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.123/2001
privind
         regimul străinilor în România.
  3.   Analiza raportului Ministerului de Interne.

La lucrările şedinţei participă în calitate de invitaţi:
- domnul lt.col. Ion Gherghinoiu, consilier juridic-Direcţia Juridică a Ministerului de

Interne;
- doamna Sica Vârsan, consilier juridic-Direcţia Juridic a Ministerului de Interne.

Deputaţii comisiei participă la întâlnirea cu delegaţia oficială din Republica
 Armenia.

Lucrările comisiei continuă cu dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea
Legii nr.123/2001 prevăzut pe ordinea de zi. Prevederile proiectului de lege sunt parcurse în
totalitate. Domnul Ion Gherghinoiu, reprezentantul Ministerului de Interne face o prezentare
cuprinzătoare a proiectului de lege şi, totodată răspunde la întrebările adresate.
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Domnul deputat Marcu Tudor apreciază că poliţistul de frontieră nu are acoperire
suficieint de clară pentru a lua o decizie faţă de o persoană indezirabilă, totodată, doreşte
explicaţii referitoare la situaţiile în care străinul este returnat în ţara de origine, în ţara de
plecare sau de destinaţie.

Domnul deputat întrabă pe reprezentanţii Ministerului de Interne dacă, în cazul
interzicerii şederii unui “străin despre care există date certe că a săvărşit sau a participat la
săvărşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unei crime de război sau crime contra
umanităţii, prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte”, cel în cauză
poate ataca hotărârea în contenciosul administrativ . De asemenea, apreciază că Ministerul
Justiţiei este cel în măsură să aibă atribuţii în procedura respectivă. 

Domnul deputat Virgil Popescu precizează  că poliţistul de frontieră nu face altceva
decât să aplice prevederile legale, iar cetăţeanul străin despre care există date certe că a
săvărşit infracţiunile sus menţionate, atâta timp cât este oprit la linia de frontieră, nu se poate
adresa contenciosului administrativ, deoarece nu se află pe teritoriul ţării. Virgil Popescu
precizează că străinul în cauză va fi returnat  în ţara de unde acesta vine.

Considerând necesară prezenţa reprezentanţilor Ministerului Justiţiei pentru
clarificarea aspectelor legate de cele menţionate, domnul deputat Marcu Tudor propune
amânarea dezbaterilor pentru o viitoare şedinţă. În urma supunerii la vot, membrii comisiei au
hotărât cu majoritate de voturi pentru, amânarea dezbaterilor.

Discuţiile privitoare la concluziile asupra controlului parlamentar desfăşurat la
Ministerul de Interne nu au mai avut loc deoarece se aşteaptă un material suplimentar referitor
la această problemă. 

Miercuri, 30 octombrie 2002, între orele 9,30 – 11,00  la lucrările şedinţei sunt prezenţi
23 deputaţi, fiind absenţi motivat  2 deputaţi şi nemotivat  1 deputat.

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

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
1. Examinarea scrisorii Preşedintelui României adresată Parlamentului prin care se

solicită participarea României la Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene (EUPM) cu
75 de poliţişti în cadrul forţei în aşteptare şi cu 10 poliţişti în zona de responsabilitate,
începând cu 01.01.2003 până la încheierea misiunii.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv
particular.
La lucrările şedinţei participă în calitate de invitaţi:

- domnul Alexandru Farcaş, secretar de stat în Ministerul de Interne.
Timpul afectat lucrărilor şedinţei este destinat examinării scrisorii Preşedintelul

României adresată Parlamentului prin care se solicită participarea României la Misiunea de
Poliţie a Uniunii Europene (EUPM) cu 75 de poliţişti în cadrul forţei în aşteptare şi cu 10
poliţişti în zona de responsabilitate, începând cu 01.01.2003. 

Domnul Alexandru Farcaş, reprezentantul Ministerului de Interne face o prezentare
amănunţită a memorandumului şi a scrisorii, totodată răspunzând şi la întrebările adresate.

Domnul deputat Valentin Vasilescu doreşte ca pe viitor să fie transmisă toată
documentaţia premergătoare scrisorii Preşedintelui.

Domnul deputat Constantin Bucur solicită să se consemneze în procesul-verbal
propunerea domniei sale referitoare la obligativitatea Ministerului de Interne de a informa,
periodic, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, despre activitatea şi
rezultatul misiunii din Bosnia - Herţegovina.

În urma supunerii la vot, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de voturi pentru
avizarea favorabilă a scrisorii Preşedintelui.

Joi, 31 octombrie 2002, între orele 9,30 – 12,00  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 23
deputaţi, fiind absenţi motivat 2 deputaţi şi nemotivat  1deputat.
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Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Tudor Marcu, vicepreşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
• Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind administrarea şi exploatarea

căilor ferate române.
La lucrările şedinţei participă în calitate de invitaţi:

- doamna Elena Ianda, director în Ministerul Finanţelor Publice.
Discuţiile pe marginea prevederilor propunerii legislative privind administrarea şi

exploatarea căilor ferate române au fost amânate pentru o şedinţă viitoare.
În continuare membrii comisiei au luat în discuţie anumite probleme curente ale

activităţii comisiei.
În cadrul discuţiilor, domnul deputat Marcu Tudor subliniază cerinţa angajării mai

responsabile a autorităţilor din domeniile de activitate ale Comisiei în privinţa trimiterii
răspunsurilor solicitate . Domnul deputat propune să se înfiinţeze în cadrul Comisiei un
registru special pentru înregistrarea solicitărilor membrilor comisiei adresate autorităţilor în
cauză. Acest registru să cuprindă şi temele fixate pentru răspuns, astfel încât experţii să poată,
permanent, informa Comisia despre primirea răspunsurilor . Propunerea făcută a fost adoptată
de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi pentru.

În altă ordine de idei, domnul deputat Virgil Popescu aduce la cunoştinţa celorlalţi
membrii ai comisiei faptul că la un post de televiziune un detectiv particular a prezentat unele
activităţi pe care le face pentru clienţi, activităţi ce încalcă prevederile legale referitoare la
intimitatea persoanei (filaj, fotografiere în secret), precum şi argumentele pe care acel detectiv
le prezenta că faptele sale nu contravin legii. Pornind de la astfel de situaţii, este necesar a se
veni în întâmpinare cu prevederi suplimentare  la proiectul de lege. În urma discuţiilor,
domnii deputaţi decid ca acestea să fie reluate într-o şedinţă viitoare.

                            VICEPREŞEDINTE,

                     Marcu TUDOR
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