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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 11 şi 12 iunie 2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 11 iunie 2002 între orele 15.00 – 19.00, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării

banilor.
2. Dezbaterea în fond şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost admis cu unanimitate de voturi

pentru, în forma prezentată.
Amendamentele admise sau respinse sunt redate în Avizul Comisiei.
La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost admis cu 23 voturi pentru, 1 vot

împotrivă şi nici o abţinere, în forma adoptată de Senat.
Amendamentele admise sau respinse sunt redate în Raportul Comisiei.
Din număul total al membrilor comisiei (26) au absentat 2 deputaţi, 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 12 iunie 2002 între orele 10.00 – 16.30, având următoarea ordine de zi:
1. Oportunităţi de revigorare a industriei de apărare româneşti, prezentate de invitaţi de la

British Aerospace.
2. Dezbaterea în fond şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de

detectiv particular. 
La punctul 1 al ordinii de zi, întâlnirea cu delegaţii de la British Aerospace  este

amânată pentru o şedinţă viitoare.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbătut  pe articole prevederile

proiectului de lege şi amendamentele depuse.



Au avut loc discuţii privitoare la prevederile art.2, art.3 şi au fost dezbătute
amendamentele depuse pentru acestea.

Datorită complexităţii problemelor şi a numărului mare de amendamente depuse,
membrii comisiei au decis prin vot continuarea dezbaterilor într-o şedinţă viitoare.

Din număul total al membrilor comisiei (26) au absentat 2 deputaţi, după cum
urmează: Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social- Democrat şi Umanist) şi
Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD.

                                                                                                            Preşedinte,

                                                                                                           Răzvan IONESCU
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