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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare, ordine                                                                                  Bucureşti, 24.02.2003
publică şi siguranţă naţională                                                                             Nr.32/133

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 18, 19 şi 20 februarie 2003

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 18 februarie 2003, având următoarea ordine de zi:

1. Discutarea raportului asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de
detectiv particular.

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind exercitarea profesiei de
detectiv particular.

La punctul 1 al ordinii de zi,Comisia, cu majoritate de voturi, a aprobat cu modificări
proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv particular. Amendamentele
admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei.

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia, cu unanimitate de voturi a hotărât respingerea
propunerii legislative privind exercitarea profesiei de detectiv particular.

  Din numărul total al membrilor Comisiei (26), au absentat  de la această şedinţă
domnul deputat Valentin Vasilescu din Grupul Parlamentar al PRM şi domnul deputat
Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD .

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 19 februarie 2003, având următoarea ordine de zi:

1. Audierea domnilor: Ioan Rus, ministru de interne, Florin Sandu, inspector general al
Inspectoratului General al Poliţiei şi Aurel Neagu,  comandantul Poliţiei de Frontieră.

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a  proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice
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La punctul  1 al ordinii de zi au fost audiaţi domnii: Ioan Rus, ministru de interne,
Florin Sandu, inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei şi Aurel Neagu,
comandantul Poliţiei de Frontieră.

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia a hotărât ca în ziua de 20 februarie 2003,
timpul alocat sedinţei de comisie să fie acordat studiului individual al proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, iar amendamentele formulate în scris să fie depuse la secretariatul
Comisiei până miercuri, 26 februarie 2003.

  Din numărul total al membrilor Comisiei (26), a absentat, de la această şedinţă
domnul deputat Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD .
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