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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 28, 29, 30 şi 31 octombrie 2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 28 octombrie 2002, având următoarea ordine de zi:

• Continuarea dezbaterilor şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei
de detectiv particular.
Au avut loc discuţii de principiu asupra prevederilor capitolului II, în urma cărora,

membrii comisiei decid ca dezbaterile să fie continuate într-o şedinţă viitoare.
Lucrările şedinţei au continuat cu discuţii asupra anumitor probleme curente ale

activităţii comisie.
Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 3 deputaţi, dintre care 2

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

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 29 octombrie 2002, având următoarea ordine de zi:

• Întâlnire cu ministrul apărării din Republica Armenia.
• Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.123/2001

privind regimul străinilor în România.
• Analiza raportului Ministerului de Interne.

Pentru primul punct prevăzut pe ordinea de zi, membrii comisiei participă la întâlnirea
cu ministrul apărării din Republica Armenia.

La punctul 2 de pe ordine de zi, membrii comisiei, au hotărât cu majoritate de voturi
pentru, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, membrii comisiei, au hotărât cu unanimitate de
voturi pentu amânarea discuţiilor deoarece se aşteaptă un material suplimentar. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 3 deputaţi, dintre care 2
motivat, după cum urmează: Ristea Priboi, Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD
(Social-Democrat şi Umanist) şi Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 30 octombrie 2002, având următoarea ordine de zi:

• 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.

• Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv
particular.
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Timpul afectat lucrărilor şedinţei a fost destinat examinării scrisorii Preşedintelui
României. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi pentru
avizarea favorabilă a acesteia.

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 3 deputaţi, dintre care 2
motivat, după cum urmează: Ristea Priboi, Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD
(Social-Democrat şi Umanist) şi Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 31 octombrie 2002, având următoarea ordine de zi:

• Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind administrarea şi exploatarea
căilor ferate române.

Discuţiile pe marginea prevederilor propunerii legislative aflate pe ordinea de zi sunt
amânate pentru o şedinţă viitoare.

Lucrările şedinţei au continuat cu discuţii asupra anumitor probleme curente ale
activităţii comisie.

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 3 deputaţi, dintre care 2
motivat, după cum urmează: Ristea Priboi, Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD
(Social-Democrat şi Umanist) şi Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD.

                        VICEPREŞEDINTE,

                            Marcu TUDOR
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