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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din zilele de 10 şi 11 septembrie 2002 

 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, lucrările fiind conduse de domnul 
deputat Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei. 

Sunt prezenţi 12 domni deputaţi, lipsind motivat domnul deputat       Dan Matei 
Agathon (ministru) şi nemotivat domnii deputaţi Dan Coriolan Simedru şi Ţocu Iulian Costel. 

Domnul Preşedinte Radu Ciuceanu, a informat membrii comisiei, că la şedinţa 
Biroului comisiei, a lipsit nemotivat domnul deputat Dan Coriolan Simedru � vicepreşedinte. 

 
Ordinea de zi propusă de Biroul comisiei a fost adoptată în unanimitate, în 

următoarea formulă : 
Şedinţa comisiei din 10 septembrie a.c. : 
1. Desfăşurarea activităţii pe cele 4 subcomisii de lucru 
 
Şedinţa comisiei din 11 septembrie a.c. : 
1. Convorbiri cu Domnul Demetriade Nicolae � director general al Companiei 

Naţionale de Aviaţie. 
2. Audierea Domnului Virgil Măgureanu � fost director al Serviciului  Român 

de Informaţii  - privind problema privatizării frauduloase a 
�ROMTELECOM�. 

3. Convorbiri cu Domnul Dănilă Nicolae � preşedintele Băncii Comerciale 
Române � pe probleme privind privatizarea acestei bănci. 

 
 

În ziua de 10 septembrie a.c. : 
La primul punct al Ordinei de zi, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea 

în cadrul celor 4 subcomisii de lucru, în care s-au analizat şi repartizat dosarele înregistrate la 
comisie în perioada 4 � 10 septembrie a.c. 

În cadrul subcomisiei coordonate de domnul deputat Gheorghe Ariton, s-a 
efectuat de către acesta, împreună cu domnii experţi Gheorghe Fierbinţeanu şi Liviu Preda, o 
deplasare pe teren la Mânăstirea Cernica, pentru analizarea dosarului privind solicitarea 
reconstituirii dreptului de proprietate funciar al Mânăstirii. 

 
 



 
 

 

 
 
În ziua de 11 septembrie a.c. : 
La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, lucrările comisiei s-au desfăşurat în 

plenul comisiei, fiind prezent şi domnul deputat Ţocu Iulian Costel, activitatea comisiei 
constând în  : 

a).   Convorbiri cu Domnul Demetriade Nicolae � director general al 
TAROM, comisia fiind informată asupra problemelor cu care se confruntă 
Companiei Naţionale de Aviaţie. 
b).   Cu privire la audierea  domnului Virgil Măgureanu � fost director al 
Serviciului Român de Informaţii, privind privatizarea frauduloasă  a 
S.C.�ROMTELECOM� S.A., aceasta nu a mai avut loc, întrucât Domnul Virgil 
Măgureanu nu s-a prezentat la comisie. 
c). Întâlnirea cu Domnul Dănilă Nicolae � preşedintele Băncii Comerciale 
Române, s-a amânat din motive obiective, urmând a avea loc, miercuri, 18 
septembrie 2002, orele 11,00. 
d). Domnul deputat Gheorghe Ariton � coordonatorul subcomisiei III, care s-a 
ocupat cu investigaţiile, cercetările şi analiza dosarului privind falimentarea 
Băncii Internaţionale a Religiilor, a informat � în detaliu � comisia asupra 
situaţiei şi concluziilor � la zi, în acest dosar. 
 
În continuarea lucrărilor, comisia a hotărât constituirea  unei comisii care să 

cerceteze şi să analizeze pe teren � dosarul privind abuzurile săvârşite în domeniul 
fondului firestier din judeţul Harghita, comisie formată din : 

- domnul deputat Sireţeanu Mihail 
- domnul deputat Iriza Scarlat 
- domnul deputat Becsek Garda Dezideriu Coloman 
- consilier colaborator extern, domnul Bulai Jorj 

 
În continuare, comisia a luat în dezbatere, propunerile de modificare a 

Regulamentului comisiei, propuneri care urmează a se adopta în şedinţa din 18 septembrie 
a.c. 

Totodată, comisia a definitivat şi adoptat propunerea de modificare şi 
completare a art.11,  alin. 1, lit. a  din Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a 
României şi propunerea de modificare şi completare a art. 5, alin. 1,   lit. c şi a art.9 din 
Hotărârea Parlamentului nr. 30/1993 pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei comune 
permanente în Camera Deputaţilor şi Senat. 

Propunerile comisiei � în acest sens -  urmează a fi trimise Domnului Valer 
Dorneanu � Preşedintele Camerei Deputaţilor. 

 
 
 
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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