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P R O C E S – V E R B A L
al şedinţelor Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 octombrie 2002 

 Marţi, 15 octombrie 2002, între orele 14.00 – 19.00  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 21
deputaţi, fiind absenţi, motivat 3 deputaţi şi nemotivat 2 deputaţi.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei internaţionale
privind reprimarea 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 lucrările comisiei participă ca invitat:
- domnul col. Mihai Tătuţ director adj.- Direcţia Juridică, Ministerul de Interne.

Lucrările şedinţei încep cu dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea
Convenţiei

internaţionale privind reprimarea terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999,
prevăzut pe ordinea de zi la punctul 1. Domnul Mihai Tătuţ, reprezentantul Ministerului de
Interne expune o prezentare cuprinzătoare a proiectului de lege.  Această prezentare este
urmată de o succesiune de întrebări şi răspunsuri pe marginea prevederilor acestui proiect.

În urma dezbaterii, membrii comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru,
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

În continuare, preşedintele de şedinţă, domnul Marcu Tudor supune dezbaterii
proiectul 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
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Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002, prevăzut pe ordinea de zi la
punctul 2.

Prezentarea prevederilor acestui proiect este realizată de domnul Mihi Tătuţ,
reprezentantul Ministerului de Interne. Această prezentare este urmată de o succesiune de
întrebări şi răspunsuri pe marginea acestui proiect.

În urma dezbaterii, membrii comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru,
avizarea favorabilă a proiectului de lege.

Lucrările şedinţei continuă cu reluarea discuţiilor pe margine proiectului de Lege
privind exercitarea profesiei de detectiv particular, prevăzut la ultimul punct de pe ordinea de
zi. Sunt revăzute şi dezbătute amendamentele propuse de domnii deputaţi pentru art.2 şi art.3,
inclusv.

 În urma discuţiilor, membrii comisiei, decid ca dezbaterile să fie continuate într-o
şedinţă viitoare.
 

Miercuri, 16 octombrie 2002, începând cu ora 10.00  la activităţile comisiei sunt
prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi, motivat 3 deputaţi şi nemotivat 2 deputaţi.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
• Participarea la Simpozionul “admiterea în NATO – Argumentele certitudinii”, organizat
de

      către conducerea Ministerului Apărării Naţionale.  

Joi, 17 octombrie 2002, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi,
motivat 3 deputaţi şi nemotivat 2 deputaţi.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
• Studiu individual asupra proiectului  Legii  bugetului de stat pe anul 2003.

Timpul este dedicat studiului individual asupra proiectului Legii  bugetului de stat 
pe anul 2003.

                          VICEPREŞEDINTE,

                                   Marcu TUDOR
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