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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 octombrie 2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de marţi, 15 octombrie 2002, având  următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei internaţionale
privind reprimarea finanţării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999.

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional
la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la data
de 3 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat
la Bucureşti la 24 septembrie 2002.

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

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost admis, cu unanimitate de voturi 
pentru, în forma adoptată de Senat.

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost admis, cu unanimitate de voturi
pentru.

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au reluat dezbaterea  proiectului de
lege şi a amendamentelor depuse pentru art.2 şi art.3. În urma discuţiilor, membrii comisiei au
hotărât ca dezbaterea proiectului de lege să fie amânată pentru şedinţa viitoare.

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 5 deputaţi, dintre
care 3 motivat, după cum urmează: Răzvan Ionescu, Ristea Priboi şi 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 miercuri, 16 octombrie 2002, având  următoarea ordine de zi:
• Membrii comisiei au participat la Simpozionul “Admiterea în NATO – Argumentele
certitudinii”, organizat de către conducerea Ministerului Apărării Naţionale.

 Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 5 deputaţi, dintre care 3
motivat, după cum urmează: Răzvan Ionescu, Ristea Priboi şi 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.
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Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de joi, 17 octombrie 2002, având  următoarea ordine de zi:
• Studiu individual asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003.

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 5 deputaţi, dintre care 3
motivat, după cum urmează: Răzvan Ionescu, Ristea Priboi şi 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.

                        VICEPREŞEDINTE,

                                 Marcu TUDOR
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