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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 
 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din perioada 2 � 6 aprilie 2001 

 
 
 

Membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea în zilele de 2, 3, 4, 5 şi 6 
aprilie a.c., după cum urmează : 

În zilele de 2 şi 3 aprilie 2001 activitatea comisiei s-a desfăşurat în plen, 
cu următoarea Ordine de zi : 

1. Dezbateri şi propuneri privind redactarea definitivă a proiectului 
de Raport asupra petiţiilor primite de comisie şi a modului de soluţionare a 
acestora pe trimestrul I a.c. ( conform prevederilor Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, art.176 ). 

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 trimestrul I a.c. 

Membrii comisiei au formulat � direct pe text � propuneri de 
completare a Raportului. Comisia a stabilit ca redactarea definitivă a Raportului să 
fie terminată până la data de 5 aprilie a.c. 

La Diverse s-a hotărât ca membrii comisiei să prezinte                 
� în termen de 10 zile � domnului deputat Nicolae Grădinaru, Vicepreşedintele 
comisiei � propuneri privind modificarea Regulamentului comisiei. 

Pe baza acestora se va întocmi un Proiect de Regulament al 
comisiei, ce va fi supus dezbaterii şi adoptării de plenul comisiei. 
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În ziua de 4 aprilie a.c., între orele 8,30 � 16,30, 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       
29 martie � 3 aprilie 2001, stabilindu-se modalităţile de soluţionare a acestora şi 
repartizarea corespunzătoare pe subcomisii de analiză. 

În ziua de 5 aprilie a.c. � între orele 8,30 � 16,30 � şi în ziua de          
6 aprilie a.c. � între orele 8,30 � 12,00 � membrii comisiei au desfăşurat o 
activitate de studiu individual asupra proiectelor : 

• Legea Bugetului de Stat pe anul 2001 ; 
• Legea Bugetului Asigurărilor Sociale pe anul 2001. 

În perioada mai sus menţionată ( 2 � 6 aprilie a.c. ), din numărul total al 
membrilor comisiei (15) a lipsit motivat domnul deputat Dan Matei Agaton            
( 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 
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