
 
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor comisiei din 19 şi 20 februarie  2002 
 

La şedinţă sunt prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul deputat Dan 
Matei Agathon � ministru. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Radu Ciuceanu � preşedintele 
comisiei. 

Cu unanimitate de voturi, Ordinea de zi este aprobată în următoarea formulă : 
Pentru şedinţa comisiei din 19 februarie a.c. : 

1. Analiza aspectelor asupra cărora Biroul Permanent al Camerei  a 
făcut  observaţii cu ocazia discutării Raportului  de activitate a comisiei pe anul 
2001 ; 

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în săptămâna anterioară şi 
repartizarea cazurilor deosebite pe subcomisiile de activitate. 

 
Pentru şedinţa comisiei din 20 februarie a.c. : 

1. Analiza dosarelor privind situaţia de la : 
• Banca Internaţională a Religiilor 
• Romtelecom   şi 
• Tarom 

2. Analiza unor situaţii ce ar putea constitui cazuri pentru elaborarea unor 
propuneri legislative. 

3. Probleme curente. 
 

Şedinţa comisiei din 19 februarie a.c. : 
La primul punct al Ordinei de zi, plenul comisiei a luat în  discuţie  concluziile 

desprinse din dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2001, de către Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor,  hotărând asupra unor aspecte privind îmbunătăţirea activităţii 
compartimentului tehnic al comisiei, respectiv dotarea comisiei cu aparatură şi birotică 
corespunzătoare volumului de activitate, precum şi  angajarea unor noi colaboratori la comisie. 

 
La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, s-au prezentat dosarele intrate la 

comisie, în perioada  11 � 20 februarie a.c. ; astfel, în perioada de referinţă s-au înreghistrat  
62 de memorii, fiind primiţi în audienţă 8 cetăţeni. 

 
În cea de-a doua parte a şedinţei din 19 februarie a.c.,  deputaţii şi-au desfăşurat 

activitatea pe subcomisiile de analiză. 



 
 

 

 
Şedinţa din 20 februarie a.c. : 
La primul punct al Ordinei de zi,  comisia a luat în discuţie analiza dosarelor 

privind situaţia de la  Banca Internaţională a Religiilor , Romtelecom şi Tarom, hotărând asupra 
etapelor  următoare ale anchetei. 

 
La punctul doi al Ordinei de zi,  preşedintele comisiei  a ridicat plenului 

oportunitatea  elaborării unor propuneri legislative, pornind chiar de la situaţii sesizate comisiei, 
în care s-ar impune  modificarea sau completarea legislaţiei. 

 
La ultimul punct al Ordinei de zi, comisia  a hotărât asupra unor  probleme 

curente  (dotarea comisiei cu aparatură corespunzătoare pentru copiat şi repararea  aparaturii 
existente, stabilirea programului de primire în audienţă a cetăţenilor, etc. ). 

 
 
 
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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