
 
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din 26, 27 şi 28 martie 2002 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Radu  Ciuceanu � 

preşedintele comisiei.  
Participă toţi membrii comisiei, lipsind motivat domnul deputat Dan Matei 

Agathon � ministru. 
 
Şedinţa comisiei din 26 martie a.c. a avut următoarea  Ordine de zi : 
1. Dialog cu Doamna Daniela Bartoş � Ministrul Sănătăţii şi Familiei 

privind oportunitatea recentei măsuri legislative referitoare  la legalizarea prostituţiei ; 
2. Dezbateri privind aspectele sesizate în dosarele repartizate pe 

subcomisiile de analiză ; 
3. Diverse. 

 
La primul punct al Ordinei de zi, a avut loc o discuţie a membrilor comisiei cu 

Doamna Daniela Bartoş � Ministrul Sănătăţii şi Familiei, pe tema propunerii legislative privind 
legalizarea practicilor sexuale. Discuţia a fost înregistrată pe bandă magnetică, stenograma 
acestui dialog făcând parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Celelalte puncte ale Ordinei de zi, au fost amânate , urmând a fi discutate în 
şedinţa comisiei din 27 martie a.c. 
 

Şedinţa comisiei din 27 martie a.c.  a avut următoarea  Ordine de zi : 
 
1.  Audierea, la cererea acestuia, a numitului Moldoveanu Mihai -  în 

prezent deţinut în Penitenciarul Rahova. 
2. Dialog cu domnul Dragoş Şeuleanu � Director General Interimar al 

Societăţii Române de Radiodifuziune, privind unele aspecte sesizate în memoriile adresate 
comisiei de doi  foşti membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii, consiliu dizolvat 
pe 12 decembrie 2001.  

3. Discutarea propunerii privind modificarea şi completarea Legii 
nr.51/1991, privind siguranţa naţională a României, precum şi a Hotărârii Parlamentului 
nr.30/1993, pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei Comune Permanente a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru Exercitarea Controlului Parlamentar asupra Activităţii 
Serviciului Român de Informaţii. 

3. Analiza dosarelor înregistrate la comisie în ultima săptămână (respectiv, 
perioada   18 � 25 martie a.c.) ; 



 
 

 

4. Activitatea pe subcomisiile de analiză. 
 
La primul punct al Ordinei de zi, s-a procedat la audierea numitului 

Moldoveanu Mihai � deţinut în Penitenciarul Rahova.  
Audierea s-a desfăşurat în prezenţa avocatelor angajate ale petentului, discuţiile 

fiind înregistrate pe bandă magnetică, iar stenograma făcând parte integrantă din prezentul 
proces-verbal. 

 
La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi,  comisia  a avut un dialog cu domnul 

Dragoş Şeuleanu � Director General Interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune, privind 
unele aspecte sesizate în memoriile adresate comisiei de către doi  foşti membri ai Consiliului de 
Administraţie al Societăţii, consiliu dizolvat pe 12 decembrie 2001.  

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, stenograma făcând parte din 
prezentul proces-verbal. 
 

Cel de-al treilea punct al Ordinei de zi l-a constituit discutarea propunerii 
privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1991, privind siguranţa naţională a 
României, precum şi a Hotărârii Parlamentului nr.30/1993, pentru organizarea şi 
funcţionarea Comisiei Comune Permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
Exercitarea Controlului Parlamentar asupra Activităţii Serviciului Român de Informaţii. 

Domnul deputat Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei, a dat citire textelor 
propuse de comisie, precum şi a motivaţiilor  formulate, pentru fiecare propunere în parte,  
invitând membrii prezenţi să ia cuvântul. 

Domnul deputat Mihail Sireţeanu � secretarul comisiei, apreciază ca oportune 
propunerile de modificare şi completare a Legii nr.51/1991, inserarea Comisiei pentru 
Cercetarea Abuzurilor în categoria autorităţilor prevăzute de art.11 alin.1, litera �a� din lege  
dând atât autoritate gestului de reprezentare parlamentară, cât şi  consistenţă raporturilor 
comisiei, pe această temă. 

În finalul dezbaterilor,  supusă la vot, propunerile au fost adoptate în unanimitate 
de plenul comisiei.  

Analizând dosarele intrate la comisie în ultima săptămână, punctul patru al 
Ordinei de zi, plenul  a dispus repartizarea acestora pe subcomisiile de analiză. 

 În finalul şedinţei, plenul comisiei, luând în discuţie necesitatea purtării 
dialogului cu Domnul Iacob Zelenco � Secretar de Stat în A.P.A.P.S., pe tema  problematicilor 
sesizate comisiei în dosarele având ca obiect desfăşurarea procesului de privatizare în unele  
societăţi comerciale, dar şi aspecte intervenite în perioada �post-privatizare�,  a hotărât ca 
dialogul să aibă loc, sub rezerva eventualelor modificări de program ce vor fi operate de Biroul 
Permanent al Caamerei, într-una din proximele şedinţe ale comisiei. 

De asemenea, domnul preşedinte al comisiei i-a invitat pe membrii prezenţi să 
facă propuneri privind audierile viitoare ale comisiei, stabilindu-se ca, până la şedinţa următoare 
a comisiei, fiecare membru să depună lista cu propuneri. 

În şedinţa din  28 martie a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe 
subcomisiile de analiză. 

 



 
 

 

 
   P R E Ş E D I N T E, 
 
      Radu  Ciuceanu 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


