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La şedinţe participă toţi membrii comisiei, lipsind motivat domnul deputat Dan 

Matei Agathon � ministru. 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Radu  Ciuceanu � 

preşedintele comisiei. 
 
Şedinţa comisiei din 19 noiembrie  a.c. a avut următoarea  Ordine de zi : 
1. Desfăşurarea activităţii pe cele patru subcomisii de lucru 
2. Alcătuirea unei subcomisii de anchetă cu privire la  situaţia Societăţii 

Comerciale �MÂRŞA  S.A. -Sibiu 
La primul punct al ordinei de zi, fiecare subcomisie a analizat dosarele  

înregistrate în ultima perioadă, stabilind priorităţi  şi hotărând în legătură cu procedura şi modul 
concret de abordare şi rezolvare a dosarelor. 

La propunerea domnului păreşedinte Radu Ciuceanu - susţinută şi de domnul 
vicepreşedinte Coriolan Simedru - s-a hotărât ca, pornind de la discuţiile din cadrul Academiei 
Române şi unele semnale din presă, comisia să se autosesizeze în legătură cu  problemele 
rezultate în urma  acţiunii O.U.G.nr.13/07.07/1998, în care se prevede ca Biblioteca 
BATTYANEUM din Alba Iulia,  confiscată fără inventar în anul 1949 şi trecută în proprietatea 
statului prin hotărâre judecătorească, să fie retrocedată comunităţii maghiare, la cererea acesteia.  
Astfel s-a hotărât, în concluzie  că se vor întocmi adrese către Arhivele Naţionale, Ministerul 
Justiţiei şi Ministerul Afacerilor  Externe  pentru a cere lămuriri în legătură cu statutul  şi 
istoricul respectivei Biblioteci. De asemenea s-a hotărât să se solicite conducerii Bibliotecii 
Batthyaneum  să se pună la dispoziţia comisiei copiile tuturor actelor de proprietate, o copie a 
testamentului original al  contelui Battyany şi traducerea lui ofială. 

La al doilea punct al ordinei de zi, membrii comisiei au hotărât constituirea 
unor subcomisii de anchetă cu privire la: 

- situaţia Societăţii Comerciale �MÂRŞA  S.A. �Sibiu 



 
 

 

-   situaţia S.C.Bere � Timişoara  
 

În şedinţa comisiei din 20 noiembrie  a.c.  s-a renunţat la Ordinea de zi  fixată 
iniţial, continuîndu-se discuţiile din şedinţa anterioară şi fixîndu-se membri subcomisiilor de 
anchetă propuse anterior. 

 Apoi s-a procedat la reluarea discuţiilor în legătură cu amendamentul propus de  
comisie  la Legea nr.51/1991, ( art.11, lit.a)  privind siguranţa naţională a României. 

 
Celelalte audieri, prevăzute în  ordinea de zi iniţială, s-a hotărât să fie  amânate 

pentru o şedinţă viitoare.  
Astfel, în încheierea şedinţei, domnul Radu Ciuceanu, 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 şi 
priorităţi. 

 
 

 
    
 
 

 
                  P R E Ş E D I N T E,                               S E C R E T A R, 

 
Radu  Ciuceanu                                    Gheorghe  Ariton 

 
 

 
 
 
 

 
 


