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P R O C E S – V E R B A L
al şedinţelor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 octombrie 2002 

 Marţi, 8 octombrie 2002, între orele 14.30 – 19.00  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 23
deputaţi, fiind absenţi, motivat 1 deputat şi nemotivat 2 deputaţi.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
• Discuţii asupra Raportului întocmit la proiectul de Lege privind paza obiectivelor,
      bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Înainte de începerea dezbaterilor domnul deputat Răzvan Ionescu face unele precizării
referitoare la anumite probleme curente ale activităţii comisiei:
• modul de desfăşurare a lucrărilor şedinţelor comisiei şi stabilirea unor noi forme care să
      asigure îmbunătăţirea acestei activităţi;  
• miercuri, ora 10,00 - întâlnirea cu domnul Ioan Mircea Paşcu, ministrul apărării naţionale;
• joi, orele 16,00-17,00 – participarea domnilor deputaţi (2-3) la întlnirea cu domnul M.
      Barnier, comisar european - şeful grupului de lucru pentru apărare din cadrul Convenţiei
      europene pentru viitorul Europei;
• invitaţia cu prilejul desfăşurării în România a “Reuniunii şi Seminarului Anual al 
      Comitetului Protecţiei Civile din NATO”- pentru ziua de joi, la activităţile practice

 demonstrative, organizate de Comandamentul Protecţiei Civile în cooperare cu celelalte
      componente ale Sistemului Naţional de Apărare, în municipiul Braşov. 

Lucrările şedinţei continuă cu discuţiile pe marginea raportului întocmit la proiectul
de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. Sunt dezbătute
unele propuneri de îmbunătăţire a textului proiectului de lege, formulate de domnul deputat
Virgil Popescu, precum şi amendamentele prezentate de domnii deputaţi Radu Stroe şi
Contantin Bucur. Ca urmare a exprimării votului, unele amendamente au fost admise iar altele
au fost respinse. Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în Raportul comisiei. La
finalul dezbaterilor, membrii comisiei decid, cu 17 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 3
abţineri, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu
amendamente admise şi respinse.În acest sens, urmează a se întocmi raport favorabil.

Miercuri, 9 octombrie 2002, între orele 8.30 – 16.30  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 21
deputaţi, fiind absenţi, motivat 2 deputat şi nemotivat 3 deputaţi.
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Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, 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, sunt
făcute  precizări cu privire la stadiul pregătirilor în vederea aderării României la NATO,
vizita întreprinsă în SUA, aspecte legate de reducerea de personal, operaţionalizarea unor
unităţi militare, fondurile alocate pentru participarea la misiuni internaţionale. 

La finalul discuţiilor domnul deputat Răzvan Ionescu propune membrilor comisiei
amânarea dezbaterilor lucrărilor şedinţei şi reluarea acestora de la ora 14.30. În urma
supunerii la vot, membrii comisiei adoptă cu unanimitate de voturi pentru, propunerea
menţionată.

La ora 14.30, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională îşi
continuă lucrările, examinând proiectul de lege, prevăzut la punctul 2 pe ordinea de zi. 
Discuţiile pe marginea acestuia sunt reluate de la art.2 şi continuă până la art.3, inclusiv. Sunt
dezbătute argumentele prezentate pentru amendamentele formulate de domnii deputaţi
Răzvan Ionescu, Virgil Popescu, Dănuţ Saulea, Timotei Stuparu şi Costică Canacheu.
Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în Raportul comisiei.
Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor şedinţei, dezbaterile asupra proiectului de lege
sunt amânate pentru şedinţa viitoare.

Joi, 10 octombrie 2002, între orele 9,30 – 11,00  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 18
deputaţi, fiind absenţi, motivat 3 deputaţi şi nemotivat 5 deputaţi.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
• Examinarea punctului de vedere referitor la proiectul de Lege privind paza obiectivelor, 
      bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, formulat 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 încep cu examinarea punctului de vedere formulat de Asociaţia
Română a Profesioniştilor în Pază şi Sisteme de Siguranţă, în  adresa înaintată domnului
Valer Dorneanu. AROSEC susţine punctul de vedere “că autorităţile nu trebuie să se
amestece în reglementarea şi controlul excesiv a activităţii private, intervenţia fiind necesară
doar atunci când sunt încălcate prevederile legale.”

Lucrările şedinţei continuă cu reluarea discuţiilor pe marginea proiectului de Lege
privind exercitarea profesiei de detectiv particular. În cadrul discuţiilor sunt revăzute
amendamentele propuse pentru art.2 şi art.3. În urma dezbaterilor, membrii comisiei, decid,
cu unanimitate de voturi pentru, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare.

                            PREŞEDINTE,

                              Răzvan IONESCU   
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