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Membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea în ziua de 16 mai a.c. 
conform Ordinei de zi, aprobată de plenul comisiei. 

La primul punct al Ordinei de zi, s-a analizat situaţia stadiului 
răspunsurilor la petiţiile primite de comisie în trimestrul  I a.c., rezultând 
următoarele : 

Petiţii la care termenul de răspuns este  depăşit  145  
                     (faţă de o lună, cât prevede art. 176          ( 23,4 %) 
                   din Regulamentul Camerei Deputaţilor) 

Cele mai multe cazuri fiind la Prefecturi (29), în domeniul Justiţiei 
(31), în domeniul Procuraturii (28), Inspectoratul General al Poliţiei (8) şi 
Primăria Capitalei (8). 

În urma analizării situaţiei prezentate, s-a stabilit ca fiecare expert 
să redacteze scrisori de revenire, procedură ce trebuie aplicată în continuare. 

În termen de 7 zile (până la şedinţa viitoare a comisiei), domnii 
experţi Drăcea Marin şi Bulai Jorj, vor pregăti şi prezenta Domnului Deputat 
Gheorghe Ariton � Secretar al comisiei � situaţia nominală a scrisorilor şi 
memoriilor trimise la Parchetul general şi Ministerul de Interne, (inclusiv 
Inspectoratul General al Poliţiei) la care nu s-a primit răspuns în termen, 
conform art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

La punctul doi al Ordinei de zi s-a făcut o analiză a activităţii 
comisiei desfăşurate în perioada  9 � 16 mai a.c., care constă în : 

• Analiza memoriului privind abuzurile care au stat la baza 
falimentării Băncii Internaţionale a Religiilor, în care scop s-a efectuat o audiere 
a unor factori de răspundere din cadrul Băncii Naţionale, de către Domnul 
Deputat Av. Lucian Augustin Bolcaş � Preşedintele comisiei şi Domnul 



 
 

 

Deputat Florin Georgescu � Preşedintele Comisiei pentru Buget, Finanţe şi 
Bănci. 

• În cadrul subcomisiilor coordonate de Domnii Deputaţi 
Nicolae Grădinaru şi Dan Coriolan Simedru � Vicepreşedinţi ai comisiei, au 
fost analizate memoriile adresate comisiei de către �Asociaţia 21 Decembrie 
Bucureşti� şi �Fundaţiei pentru Cooperare Europeană�, procedându-se 
totodată şi la audierea reprezentanţilor Poliţiei Capitalei. Subiectul discuţiilor a 
fost modul şi temeiul legal în care societăţile comerciale de profil desfăţoară 
activităţi de protecţie, securitate şi pază a persoanelor şi bunurilor. Din partea 
comisiei, în calitate de observator, a participat un expert � la data de 11 mai a.c. � 
la sediul Poliţiei Capitalei. 

La punctul trei al Ordinei de zi � Diverse � Domnul Deputat Av. 
Lucian Augustin Bolcaş � Preşedintele comisiei � a adus la cunoştinţă 
Hotărârea Biroului comisiei din 16 mai a.c., prin care se reglementează accesul 
în birourile activităţii comisiei. 

Pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri a Biroului 
comisiei a fost desemnat Domnul Deputat Nicolae Grădinaru � 
Vicepreşedinte al comisiei. 

Tot la acest punct al Ordinei de zi, Domnul Deputat Av. Lucian 
Augustin Bolcaş � Preşedintele comisiei � a adus la cunoştinţa comisiei, 
scrisoarea de mulţumire adresată de Uniunea Veteranilor de Război şi a 
Urmaşelor de Veterani, asupra sprijinului acordat în rezolvarea competentă 
a memoriului veteranului de război Ştefan Cucu. 

La punctul patru al Ordinei de zi, activitatea comisiei s-a 
desfăşurat în cadrul subcomisiilor de analiză. 

În acest scop, s-au purtat discuţii cu privire la memoriile înregistrate 
la comisie în perioada 9 � 16 mai a.c., stabilindu-se modalităţile de soluţionare şi 
repartizare corespunzătoare a acestora. 

Au fost prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat Domnul Deputat 
Dan Matei Agathon � 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 

 



 
 

 

 
 
 


