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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 27 şi 28 noiembrie 2001 

 
Lucrările comisiei s-au desfăşurat pe 27 şi 28 noiembrie 2001, conform 

Ordinei de zi adoptate. 
Au fost prezenţi  14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul deputat Dan 

Matei Agathon � ministru. 
La propunerea domnului preşedinte Radu Ciuceanu, comisia aprobă, în 

unanimitate, următoarea Ordine de zi : 
pentru 27 noiembrie a.c., între orele 15,00 şi 18,00 
- activitate pe subcomisii de analiză. 
pentru 28 noiembrie a.c., între orele 8,30 şi 16,30 
- analiza activităţii desfăşurate de comisie privind audienţele şi memoriile 

cu aspecte deosebite, primite în perioada 21 - 28 noiembrie a.c.. 
Domnul preşedinte Radu Ciuceanu încunoştiinţează membrii comisiei 

asupra dialogului pe care l-a avut în cursul zilei de 23 noiembrie a.c. cu doi comisari � 
delegaţi ai Comisiei Europene � în probleme referitoare la manifestarea fenomenului 
de abuz şi a faptelor de corupţie în România. Interlocutorii au fost interesaţi de 
problematica sesizată comisiei de modul cum funcţionează relaţiile comisiei cu 
autorităţile din Executiv (şi implicit cu Puterea), dar au dorit să cunoască şi aspecte 
legate de componenţa comisiei şi chiar de fiecare membru, în parte. La finalul 
întâlnirii, comisarii l-au asigurat pe preşedintele comisiei că în maxim 2 luni v-a 
înainta raportul privind constatările lor. 

Referindu-se la problematica cu care se confruntă comisia, domnul 
preşedinte Radu Ciuceanu reiterează  cazul �ROMTELECOM�, caz în care au fost 
deja efectuate diligenţele pentru preluarea dosarului de la Comisia omonimă de la 
Senat. În egală măsură, sunt obligatoriu de analizat pentru comisie cazurile privind 
distrugerile �patrimoniului verde� din judeţul Covasna ( situaţie adusă la cunoştinţă cu 
ocazia deplasării efectuate duminică, 25 noiembrie a.c., la Sfântul Gheorghe şi a 
discuţiilor purtate pe tema modului în care a fost şi este exploatat fondul forestier din 
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această zonă ), sau privind problema unora dintre universităţi, faţă de care guvernanţii 
dau percepţia unei dorinţe de renaţionalizare. 

Trecându-se la primul punct al Ordinei de zi, respectiv discutarea 
amendamentelor formulate la Proiectul de Regulament al comisiei, domnul 
vicepreşedinte Nicolae Grădinaru dă citire fiecărui amendament propus, ce-i prezenţi  
exprimându-se  pe fiecare din propunerile formulate. În final, supus la vot, 
Regulamentul comisiei este adoptat în unanimitate.  Prin grija compartimentului 
tehnic al comisiei, Regulamentul va fi multiplicat şi adus la cunoştinţa fiecărui 
deputat, membru al comisiei. 

În continuare, dat fiind unele modificări privind componenţa comisiei ( 
plecări / veniri de membri ), dar şi opţiunea unora dintre deputaţi,  se procedează la  
repartizarea  membrilor comisiei pe subcomisiile de analiză, a căror componenţă , 
supusă la vot, este adoptată în unanimitate. 

La următorul punct al Ordinei de zi, domnul deputat Dan Coriolan 
Simedru � vicepreşedintele comisiei, procedând la o prezentare a stadiului privind 
analiza dosarului având ca obiect abuzurile şi ilegalităţile comise asupra fondului 
forestier din judeţul Harghita, supune  celor prezenţi oportunitatea continuării anchetei  
şi, în acest context, sesizarea  Primului Ministru asupra manierei în care ministrul de 
resort a înţeles să se implice în analizarea cazului, concomitent cu obţinerea  şi a unor 
informaţii şi documente precise de la minister ( prin Compartimentul tehnic al 
comisiei ), la care se adaugă şi oportunitatea audierii  unor subofiţeri care, pentru 
faptul că au oferit informaţii subcomisiei care a efectuat deplasarea şi analiza în teren, 
au fost mutaţi în alte locuri de muncă. Propunerile în cauză au fost adoptate de 
comisie,  cu votul unanim al celor prezenţi. 

Domnul deputat Becsek-Garda Dezideriu Coloman solicită  membrilor 
comisiei reanalizarea cazului �Ede Ederly�, audierea unora dintre persoanele care pot 
da informaţii  despre  relaţiile omului de afaceri, precum şi solicitarea de noi relaţii de 
la Parchet pentru  stadiul analizei dosarelor penale, inclusiv sesizarea Parchetului 
General al Curţii Supreme de Justiţie. Membrii comisiei � în unanimitate � sunt de 
acord cu propunerile formulate.   

În final, comisia examinează şi cererea Primarului Oraşului Topliţa � 
judeţul Harghita, cerere prezentată de domnul deputat Becsek-Garda Dezideriu 
Coloman, prin care acesta  solicită primirea în audienţă la comisie, pentru expunerea 
unei situaţii conflictuale deosebite creată între autoritatea publică locală şi prefectură. 
 

P R E Ş E D I N T E,    S E C R E T A R, 
 
    Radu Ciuceanu     Gheorghe Ariton 
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