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P R O C E S – V E R B A L
al şedinţelor Comisiei din zilele de 11 şi 12 iunie 2002

La lucrările comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 1.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu preşedintele

comisiei.
Comisia adoptă cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:
1. Marţi, 11 iunie 2002 între orele 15.00 – 19.00

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.

1. Miercuri, 12 iunie 2002 între orele 10.00 – 16.30
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.

În ziua de marţi, 11 iunie 2002, la lucrările comisiei participă ca invitaţi:
- domnul gl.  Viorel Bârloiu din cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
- domnul col. Mihai Tătuţ, consilier juridic în Ministerul de Interne;
- doamna Irina Georgescu, membru în Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi

Combatere a Spălării Banilor;
- domnul Ion Melinescu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a

             Spălării Banilor.
Lucrările şedinţei încep cu dezbaterea proiectului de Lege privind organizarea şi

funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, prevăzut la punctul 2 al ordinii de zi.
Asupra proiectului de lege dezbătut îşi exprimă opiniile domnii deputaţi Răzvan

Ionescu, Radu Stroe, Dorel Bahrin, Octavian Mitu, Costică Canacheu şi Viorel Gheorghiu,
reţinându –se amendamentul formlat de domnul deputat Octavian Mitu.



În urma dezbaterilor, comisia adoptă cu 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi nici o
abţinere hotărârea privind elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat.

Amendamentele admise sau respinse sunt redate în Raportul Comisiei.
Lucrările comisiei continuă cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind

prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, prevăzut la punctul 1 al ordinii de zi.
Dezbaterea proiectului de lege începe printr-o prezentare făcută de domnul Ion

Melinescu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, a
scopului şi oportunităţii proiectului de lege, în vederea susţinerii acestuia. Totodată, răspunde
la întrebările ce îi sunt adresate de domnii deputaţi Răzvan Ionescu, Ana Gheorghe şi
Octavian Mitu.

Au loc discuţii referitoare la prevederile proiectului de lege pe articole şi sunt
dezbătute argumentele prezentate pentru amendamentul formulat de domnul deputat Răzvan
Ionescu.

Comisia adoptă cu unanimitate de voturi pentru hotărârea privind admiterea
proiectului de lege în forma prezentată.

Amendamentele admise sau respinse sunt redate în Avizul Comisiei.
În ziua de miercuri, 12 iunie 2002, la lucrările comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi,

fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 1.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu preşedintele

comisiei.
La lucrările comisiei participă ca invitaţi:

1. domnul col. Constantin Manoloiu, consilier juridic în cadrul Ministerului de Interne;
1. domnul col. Georgică Pelcaru, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei;
2. doamna Maria Bumbaru, preşedintele Agenţiei Naţionale a Detectivilor din România;
3. domnul col. Stan Stăvărache din cadrul Serviciului Român de Informaţii.

Întrunirea cu delegaţii de la British Aerospace, pervăzută la punctul 1 al ordinii de zi,
este amânată pentru o şedinţă ulterioară.             

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei continuă dezbaterea pe articole a
prevederilor proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv particular şi a
amendamentelor depuse.

Au loc discuţii referitoare la prevederile art.2, 3 şi sunt dezbătute amendamentele
prezentate pentru acestea.

Datorită complexităţii problemelor şi a numărului mare de amendamente prezentate,
membrii comisiei decid prin vot continuarea discuţiilor într-o şedinţă viitoare.

                                                                                   Preşedinte,

                                                                                  Răzvan IONESCU


