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P R O C E S – V E R B A L
al şedinţelor Comisiei din zilele de 26 şi 27 noiembrie 2002 

Marţi, 26 noiembrie 2002, între orele 15.00-17.00  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absent, motivat un deputat şi nemotivat un deputat.

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

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, 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.
Lucrările şedinţei încep cu dezbaterea propunerii legislative privind administrarea şi

exploatarea căilor ferate române, prevăzută pe ordinea de zi la punctul 1.
Prezentarea prevederilor propunerii legislative este realizată de domnul deputat

Răzvan Ionescu în urma căreia, membrii comisiei decid cu majoritate de voturi pentru şi trei
abţineri, respingerea acesteia.

La punctul al doilea al ordinii de zi, membrii comisiei continuă discuţiile asupra
proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv particular. Este continuată
dezbaterea pe articole, de la art.4 la art.11, inclusiv. Sunt dezbătute argumentele prezentate
pentru amendamentele formulate de domnii deputaţi Răzvan Ionescu, Valentin Vasilescu,
Constantin Bucur, Marius Iriza, Ioan Oltei, Radu Stroe, Cornel Boiangiu şi Dorel Bahrin.
Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei. 

Miercuri, 27 noiembrie 2002, între orele 8.30-16.30  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 23
deputaţi, fiind absent, motivat un 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:
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 încep cu dezbaterea proiectului de lege prevăzut pe ordinea de zi la
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punctul 2. Membrii comisiei continuă şi finalizează dezbaterea pe articole a prevederilor
proiectului de lege şi a amendamentelor depuse. Sunt discutate argumentele prezentate pentru
amendamentele depuse de domnii deputaţi Valentin Vasilescu, Constantin Bucur, Tiberiu
Toro, Marius Iriza, Dănuţ Saulea şi Răzvan Ionescu. Amendamentele admise sau respinse vor
fi redate în raportul comisiei. 

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei, dezbaterea proiectului de Lege
privind aprobarea Ordinanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2002 pentru modificare şi
completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi
Pază, prevăzut pe ordinea de zi la punctul 1, este amânată pentru o şedinţă viitoare.

                                      PREŞEDINTE,

                                        Răzvan IONESCU   
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