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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 18 şi 19 iunie 2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 18 iunie 2002 între orele 15.00 – 19.00, având următoarea ordine de zi:
1. Examinarea scrisorii Preşedintelui României, adresată Parlamentului, prin care se solicită

participarea Armatei României cu personal de stat major şi ofiţeri de legătură la Forţa de
Menţinere a Păcii din Kosovo (KFOR) şi la Forţa de Stabilizare din Bosnia – Herţegovina
(SFOR); întocmirea raportului comun şi a proiectului de hotărâre, împreună cu Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului.

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii
nr.123/2001 privind regimul străinilor în România (Raport comun cu Comisia Juridică).

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de hotărâre al Parlamentului şi raportul comun
al celor două Comisii de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost aprobate cu 20
de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere.

La punctul 2 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de
voturi pentru.

Din număul total al membrilor comisiei (26) au absentat (4) deputaţi, după cum
urmează: Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD, Răzvan Ionescu, Ristea Priboi şi Ioan
Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist).

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 19 iunie 2002 între orele 8.30 – 16.30, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea în fond şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de

detectiv particular.
2. Dezbaterea în fond şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de
urgenţă către populaţie de Ministerul de Interne.



La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbătut pe articole prevederile
proiectului de lege şi amendamentele depuse.

Au avut loc discuţii privitoare la prevederile art.2 şi au fost dezbătute anendamentele
depuse pentru acesta, de asemenea, a fost supus votului fiecare alineat în parte.

În urma dezbaterilor membrii comisiei au aprobat prin vot continuarea discuţiilor în
şedinţa viitoare.

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbătut pe articole prevederile
proiectului de lege şi amendamentele aprobate.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi pentru, a hotărât admiterea
proiectului de lege în forma prezentată.

Amendamentele admise sau respinse sunt redate în Raportul Comisiei.
Din număul total al membrilor comisiei (26) au absentat (4) deputaţi, după cum

urmează: Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD, Răzvan Ionescu, Ristea Priboi şi Ioan
Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist).

                                                                                                            p.Preşedinte,
                                                                                                           Marcu TUDOR
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