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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din zilele de 28 şi 29 martie 2001 

 
 

Membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea în zilele de                 
28 şi 29 martie 2001, între orele 8,30 � 16,30, după cum urmează : 

În ziua de 28 martie 2001 � în plenul comisiei, cu următoarea      
Ordine de zi : 

1. Analiza proiectului de Raport asupra petiţiilor primite de comisie şi 
a modului de soluţionare a acestora, pentru perioada trimestrului I 
a.c. ( elaborat conform prevederilor art.176 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor ), urmat de discuţii. 

        Diverse. 
Conform Ordinei de zi adoptate, s-a supus discuţiei şi dezbaterii 

proiectul de Raport ce urmează a fi prezentat de comisie la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor, asupra petiţiilor primite şi asupra modului de soluţionare a 
acestora pe trimisetrul I a.c. 

Membrii comisiei au formulat � pe textul prezetat � propuneri de 
completare şi îmbunătăţire a Raportului. Comisia a stabilit ca definitivarea 
redactării Raportului să fie terminată până la 3 aprilie a.c. pentru a fi supusă 
aprobării comisiei. 

La Diverse, la propunerea Domnului Preşedinte Av. Lucian Augustin 
Bolcaş, comisia a stabilit să se elaboreze un �Proiect de Lege pentru 
reglementarea dreptului de petiţionare� ( termene şi răspunderi ) conform art.47 
din Constituţia României, ca iniţiativă parlamentară a comisiei. 

Acest Proiect de Lege să fie supus unei discuţii preliminare în cadrul 
şedinţei comisiei în săptămâna 2 � 6 aprilie a.c. 

 
 



 
 

 

 
 
În ziua de 29 martie a.c. activitatea comisiei s-a desfăşurat pe 

subcomisii de analiză. În acest scop, s-au purtat discuţii şi analize cu privire la 
conţinutul memoriilor înregistrate la comisie în perioada 21 � 28 martie a.c., 
stabilindu-se modalităţile de soluţionare a acestora şi repartizarea corespunzătoare 
pe subcomisii de analiză. 

Atât în ziua de 28 martie a.c., cât şi în ziua de 29 martie a.c., din 
numărul total al membrilor comisiei ( 15 ), a lipsit motivat domnul deputat Dan 
Matei Agaton � P.D.S.R. ( ministru ). 

 
 
 
P R E Ş E D I N T E,    S E C R E T A R, 
 

 Av. Lucian Augustin Bolcaş                      Gheorghe Ariton 
 

 
 
 


	S  I  N  T  E  Z  A

