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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. 

Supusă la vot, Ordinea de zi este aprobată în unanimitate, în 
următoarea formulă : 

1. Analiza dosarelor sesizate comisiei referitoare la nereguli în 
activitatea de privatizare a unor societăţi comerciale ;  

2. Analiza situaţiei privind neregulile de la Societatea Română de 
Radiodifuziune ; 

3. Stabilirea programului privind întâlnirile comisiei cu reprezentanţii 
unor autorităţi cu atribuţii în domeniul combaterii abuzurilor şi 
faptelor de corupţie ;  

4. Acordarea audienţelor la comisie şi stabilirea programului de 
audienţă pentru luna februarie a.c. ; 

5. Activitatea pe subcomisiile de analiză . 
Înainte de a trece la discutarea primului punct al ordinei de zi, domnul 

preşedinte  informează plenul comisiei asupra concluziilor desprinse din 
dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2001, de către Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor. 

Biroul Permanent a hotărât înaintarea Raportului şi a Stenogramei de 
şedinţă Guvernului, în vederea comunicării măsurilor preconizate a fi luate pentru 
remedierea aspectelor negative sesizate în raport, în special cele referitoare la 
relaţia comisiei cu structurile din Executiv. 

Se precizează, de asemenea, că domnul deputat Nicolae Grădinaru - 
vicepreşedintele comisiei a punctat aspectele negative cu care ne-am confruntat, în 



 
 

 

cursul anului trecut, legate îndeosebi de netransmiterea răspunsurilor în termenul 
prevăzut de lege dar şi de conţinutul, de multe ori, superficial al acestor 
răspunsuri. 

Domnul deputat Dan Coriolan Simedru - vicepreşedintele comisiei a 
ridicat în faţa Biroului Permanent al Camerei  - printre altele - şi problema dotării 
comisiei, atât cu aparatură şi birotică corespunzătoare, cât şi din punctul de vedere 
al personalului. 

La dezbatere, domnul deputat Mihail Sireţeanu a particularizat cazurile 
în care sunt transmise comisiei răspunsuri formale, incomplete sau cuprinzând 
referiri asupra unor aspecte irelevante. 

În final, domnul Preşedinte al Camerei Deputaţilor - Valer Dorneanu a 
felicitat comisia pentru activitatea desfăşurată şi a recomandat ca unele dintre 
problemele sesizate în Raport să fie reţinute pentru transmiterea lor la Comisia 
pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

După aceste precizări privind dezbaterea desfăşurată în Biroul 
Permanent al Camerei, având ca obiect analiza Raportului de activitate a comisiei 
pe anul 2001, domnul preşedinte propune trecerea la analiza punctelor înscrise pe 
ordinea de zi a şedinţei. 

La primul punct, referitor la analiza dosarelor având ca obiect 
privatizarea unor societăţi comerciale, s-a hotărât ca pentru şedinţa comisiei din 
prima decadă a lunii martie să fie întocmit un material centralizator al tuturor 
problemelor sesizate comisiei pe acest aspect. 

Asupra punctului doi al ordinei de zi, privind neregulile de la 
Societatea Română  de Radiodifuziune, comisia a hotărât sesizarea Inspectoratului 
General al Poliţiei. 

Pentru stabilirea programului privind întâlnirile comisiei cu 
reprezentanţii unor autorităţi cu atribuţii în domeniul combaterii abuzurilor şi 
faptelor de corupţie, comisia a hotărât prorogarea discuţiilor pentru una din 
şedinţele săptămânii viitoare. 

La ultimul punct al ordinei de zi, au fost stabilite audienţele acordate 
de comisie în luna februarie a.c., precum şi unele probleme de activitate curentă. 

 
 

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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