
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare,ordine
publică şi siguranţă naţională

PROCES –VERBAL
al şedinţei comisiei din ziua de 28 ianuarie 2002

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat, 3.
Participă, în calitate de invitat, domnul colonel Manoloiu Constantin, consilier juridic în

Ministerul de Interne.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Marcu Tudor, vicepreşedinte al comisiei.
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
1. Examinarea avizului suplimentar nr.264 din 19 decembrie 2001 al Comisiei juridice, de

disciplină şi imunităţi, la proiectul Legii privind statutul poliţistului (pentru raport
suplimentar).

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de
detectiv particular.

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat Octavian Mitu susţine amendamentul
formulat de domnul deputat Cornel Bădoiu, din Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,
privind reformularea articolului 66 alin. (2) al proiectului de lege, amendament pe care această
comisie l-a respins. Motivează susţinerea că, în prezent, atât Ministerul de Interne cât şi Poliţia, nu
şi-au creat o instanţă specializată pentru a instrumenta aceste anchete, iar propunerea o face din
respect pentru poliţie.

Domnul deputat Virgil Popescu prezintă definiţiile termenilor “profesie” şi “profesiune”
din Dicţionarul limbii române şi susţine menţinerea termenului “profesie”, aducând spre motivare
şi unele prvederi legale actuale privitoare la avocaţi şi la notari publici.

Domnul deputat Gheorghe Ana arată că numai Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a fost sesizată în fond cu proiectul Legii privind statutul poliţistului şi, cu
ocazia dezbaterilor, membrii comisiei şi-au exprimat hotărârea aşa cum este prezentată în raportul
întocmit şi prezentat Biroului Permanent. Concluzionează că aceste amendamente nu pot fi
acceptate.

Domnul deputat Cornel Boiangiu se alătură propunerii domnului Octavian Mitu,
exprimându-şi dorinţa de a fi menţionat în raportul suplimentar ca susţinător al acestui
amendament, aparţinând domnului Cornel Bădoiu, dacă va fi respins de comisie. Motivează
susţinerea cu cerinţa realizării cu operativitate a activităţii de urmărire penală şi de judecată în
cazurile în care autorii unor infracţiuni sunt poliţişti.
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Domnul deputat Octavian Mitu este de acord cu argumentaţia domnului deputat Cornel
Boiangiu.

Domnul deputat Ristea Priboi arată că, în cadrul dezbaterilor de fond, comisia a respins o
propunere asemănătoare cu cea a domnului Cornel Bădoiu, formulată la acea dată de domnul
Octavian Mitu şi, ca urmare, consideră că hotărârea comisiei trebuie să fie la fel, din aceleaşi
raţiuni.

Amendamentele respinse sunt prezentate în raportul suplimentar.

La punctul 2 al ordinii de zi, au loc dezbateri cu referire art.1 alin.(1), privind neclaritatea
textului, invocată de domnul deputat Virgil Popescu, care face şi o propunere de îmbunătăţire a
acestuia.

În legătură cu acest text al proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv
particular, cât şi cu alte prevederi ale proiectului, îşi exprimă opiniile domnii deputaţi Marcu
Tudor, Dorel Zăvoianu, Virgil Popescu, Viorel Gheorghiu şi Sorin Frunzăverde, iar domnul
colonel Constantin Manoloiu răspunde la mai multe întrebări care îi sunt adresate.

Membrii comisiei aprobă cu unanimitate de voturi pentru, propunerea domnului deputat
Sorin Frunzăverde, de a se solicita un nou punct de vedere al Guvernului, întrucât proiectul a fost
iniţiat în anul 1998 şi adoptat de Senat în anul 2000.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

               Răzvan  IONESCU   Ristea PRIBOI

red. exp.  M. Ţăranu
consult. M. Florescu
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