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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,

Corupţiei şi pentru Petiţii

P R O C E S – V E R B A L
privind activitatea Comisiei
în ziua de 5 septembrie 2001

La şedinţă participă membrii comisiei, lucrările fiind conduse de
domnul deputat Radu Ciuceanu – preşedintele Comisiei.

Sunt prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul deputat
Dan Matei Agathon – ministru.

Domnul preşedinte Radu Ciuceanu a supus la vot următoarea
Ordine de zi – anunţată anterior membrilor comisiei :

1. Dezbaterea şi adoptarea proiectului Regulamentului
Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii.

Comisia a adoptat – în unanimitate – Ordinea de zi propusă.
Au luat cuvântul următorii domni deputaţi :
Domnul deputat Tunaru Raj – care a propus refacerea  în totalitate

a regulamentului, prevederile actuale nefiind de natură a reflecta prerogativele
comisiei în raporturile cu cetăţenii şi autorităţile statului.

În cuvântul său, domnul deputat Gheorghe Ariton, secretarul
comisiei, apreciază că regulamentul comisiei trebuie clădit pe prevederile
Constituţiei şi ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, iar sarcina membrilor
comisiei este de a face amendamente care să confere puteri mai mari pentru
preşedinte, pentru birou şi pentru comisie în ansamblul său.

Domnul deputat Dan Coriolan Simedru – vicepreşedintele
comisiei, consideră, de asemenea, că trebuie iniţiat procesul de modificare şi
completare a regulamentului comisiei, pornindu-se de la cadrul general stabilit
prin Regulamentul Camerei Deputaţilor, dar avându-se în vedere şi modelul
legislativ stabilit pentru comisii similare comisiei noastre ale parlamentelor din
ţări vest – europene. Apreciază – în continuare – că este absolută nevoie să se
adopte un nou regulament, chiar provizoriu, până la adoptarea noului Regulament
al Camerei Deputaţilor.
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După aceea, prezintă succint amendamentele propuse de domnia sa
pentru modificarea şi completarea regulamentului comisiei.

Apoi, a luat cuvântul domnul deputat Ilie Merce, care, consideră
necesar să se amâne discuţiile până la şedinţa viitoare a comisiei, pentru ca fiecare
deputat să aibă timp suficient pentru aprofundarea materialelor şi prezentarea de
propuneri noi, precise şi de substanţă.

Domnul deputat Radu Ciuceanu – preşedintele comisiei,
precizează că dacă se impune amânarea discuţiilor, la şedinţa viitoare trebuie să
participe toţi membrii comisiei, în care sens va lua toate măsurile necesare.

Cu amânarea discuţiilor nu sunt de acord domnii deputaţi Dan
Coriolan Simedru – vicepreşedintele comisiei, Gheorghe Ariton – secretarul
comisiei şi Tunaru Raj – membru, dar în final, supusă la vot, propunerea domnului
deputat Merce Ilie este adoptată în unanimitate, stabilindu-se reluarea lucrărilor la
şedinţa următoare.

În continuare,  activitatea comisiei s-a desfăşurat pe cele patru
subcomisii de lucru. În acest scop,  au avut loc audienţe (în total patru) şi s-au
purtat discuţii cu privire la memoriile înregistrate la comisie în perioada  vacanţei
parlamentare (1 iulie – 3 septembrie a.c.) stabilindu-se modalităţile de soluţionare
şi repartizare corespunzătoare  a acestora.

În afara Ordinii de zi s-a discutat apoi despre necesitarea adoptării de
măsuri  urgente, inclusiv intervenţii la nivelul conducerii Camerei Deputaţilor,
pentru asigurarea unui număr de personal şi a unor mijloace de transport care să
asigure desfăşurarea în condiţii optime a activităţii comisiei.

P R E Ş E D I N T E,

    Radu  Ciuceanu


