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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 26 şi 27 noiembrie  2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 26 noiembrie 2002 , având următoarea ordine de zi:

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

2. Continuarea dezbaterilor şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de
detectiv particular.

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

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au continuat dezbaterile asupra
prevederilor proiectului de lege de la art.4 la art.11, inclusiv, şi au dezbătut argumentele
prezentate pentru amendamentele formulate. Amendamentele admise sau respinse vor fi
redate în raportul comisiei.

În urma discuţiilor membrii comisiei au decis prin vot ca dezbaterile să fie amânate
pentru şedinţa viitoare. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 2 deputaţi, dintre
care 1 motivat, după cum urmează: 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 27 noiembrie 2002, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.103/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.191/1998 privind
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază.

2. Continuarea dezbaterilor şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de
detectiv particular.

Lucrările şedinţei au început cu dezbaterea  proiectului de lege prevăzut pe ordinea de
zi la punctul 2. Membrii comisiei au continuat şi finalizat  dezbaterea pe articole a
prevederilor proiectului de lege şi a amendamentelor depuse. Amendamentele admise sau
respinse vor fi redate în raportul comisiei.
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Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei, dezbaterea  proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2002 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţiei şi
Pază prevăzut pe ordinea de zi la punctul 1, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

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), Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi
Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD 

                        PREŞEDINTE,

                           Răzvan IONESCU
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