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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 octombrie 2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 8 octombrie 2002, având următoarea ordine de zi:

• Discuţii asupra raportului întocmit la proiectul de Lege privind paza obiectivelor,
bunurilor,

     valorilor şi protecţia persoanelor.
  Înainte de începerea discuţiilor pe marginea raportului întocmit la proiectul de Lege 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, domnul Răzvan
Ionescu a făcut unele precizări referitoare la anumite probleme curente ale activităţii comisiei.

S-a trecut la examinarea raportului la proiectul de lege, prevăzut pe ordinea de zi. Au
fost dezbătute unele propuneri de îmbunătăţirea textului proiectului de lege, formulate de
domnul deputat Virgil Popescu, precum şi amendamentele formulate de domnii deputaţi Radu
Stroe şi Constantin Bucur. Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în raportul
comisiei. În urma supunerii la vot, Comisia, cu 17 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 3
abţineri, a hotărât elaborarea unui raport favorabil. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 3 deputaţi, dintre
care 1 motivat, după cum urmează: Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD
(Social-Democrat şi Umanist), Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD şi Toro Tiberiu din
Grupul Parlamentar al UDMR.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 9 octombrie 2002, având următoarea ordine de zi:
• Întâlnire cu domnul Ioan Mircea Paşcu, ministrul apărării naţionale.
• Continuarea dezbaterilor şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de
      detectiv particular.

În cadrul întâlnirii cu domnul Ioan Mircea Paşcu, ministrul apărării naţionale,
discuţiile au fost cu privire la stadiul pregătirilor în vederea aderării României la NATO.

S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de
detectiv particular, prevăzut pe ordinea de zi. Au fost discutate articolele 2, 3 şi au fost
dezbătute argumentele prezentate pentru amendamentele formulate. Amendamentele admise
sau respinse vor fi redate în raportul comisiei. În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate
de voturi pentru, a hotărât amânare discuţiilor  pentru o şedinţă viitoare. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 5 deputaţi, dintre care 2
motivat, după cum urmează: Ana Gheorghe şi Voinea Florea din Grupul Parlamentar al PSD
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(Social-Democrat şi Umanist), Iriza Marius din Grupul Parlamentar al PRM, Alecu Sandu din
Grupul Parlamentar al PD, şi Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 10 octombrie 2002, având următoarea ordine de zi:
• Examinarea punctului de vedere referitor la proiectul de Lege privind paza obiectivelor,
      bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, exprimat de AROSEC, în adresa înaintată 
      domnului Valer Dorneanu, preşedintele Camerei Deputaţilor.
• Continuarea dezbaterilor şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de
      detectiv particular.

Lucrările şedinţei au început cu examinarea adresei înaintată de AROSEC, domnului
Valer Dorneanu, preşedintele Camenrei Deputaţior.

Lucrările şedinţei au continuat cu discuţii pe marginea proiectului de Lege privind
exercitarea profesiei de detectiv particular. Au fost revăzute amendamentele formulate pentru
art.2 şi art.3. Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru
şedinţa viitoare.

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 8 deputaţi, dintre care 3
motivat, după cum urmează: Ristea Priboi, Ana Gheorghe, Viorel Gheorghiu, Ioan Mircea
Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Sorin Frunzăverde,
Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD, Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al
Minorităţilor Naţionale şi Toro Tiberiu din Grupul Parlamentar al UDMR.

                        PREŞEDINTE,

                           Răzvan IONESCU
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