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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 

 
S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor  comisiei din 15, 16 şi 17 octombrie 2002 
 

La şedinţă participă toţi membrii comisiei, lipsind motivat domnul deputat Dan 
Matei Agathon � ministru. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat Radu Ciuceanu � 
preşedintele comisiei. 

Ordinea de zi propusă de Biroul Comisiei a fost aprobată în unanimitate, în 
următoarea formulă : 

 
Şedinţa comisiei din 15 octombrie  a.c. : 
1. Desfăşurarea activităţii pe cele 4 subcomisii de lucru; 
Şedinţa comisiei din 16 octombrie  a.c. : 
1. Audierea domnilor : 

- TEODOR  FILIPESCU � Prefectul judeţului Ilfov ; 
- CRISTIAN  HERA � Preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice � Gheorghe Ionescu Siseşti ; 
- PETRE  DAIA � Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi 

Alimentaţiei, 
cu privire la abuzurile săvârşite în aplicarea Legii nr. 18/1991 vizând 
terenurile ce aparţin unităţilor de cercetare din agricultură. 
2. Audierea domnului deputat Tunaru Raj Alexandru privind un abuz 
săvârşit de Comisia de licitaţie a Ministerului Turismului al cărui preşedinte este 
un fost Şef de Cabinet al Ministrului Turismului. 

 
 

3. Audierea în subcomisia de lucru nr. III - coordonată de domnul deputat 
Gheorghe Ariton � secretarul comisiei, privind sistarea privatizării 
S.C.�ROMSUINTEST� S.A Periş � judeţul Ilfov, a domnilor : 

-  PETRE  DAIA � Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei; 

- CORNELIU   POPA � Director  General al Agenţiei Domeniului 
Statului ; 

- TUDOR  PÂRJOL  - Director General şi Preşedinte al PAS de la 
S.C.�ROMSUINTEST� S.A. Periş. 
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Şedinţa comisiei din 17 octombrie  a.c. : 
1. Desfăşurarea activităţii pe cele 4 subcomisii de lucru şi studiu individual 

asupra Proiectului de Buget de Stat pe anul 2003. 
 
Comisia a stabilit ca audierile să fie înregistrate pe bandă magnetică, stenograma 

acestor audieri constituind parte integrantă din procesul-verbal. 
 
În ziua de 15 octombrie 2002 : 
La primul punct al Ordinei de zi, activitatea comisiei s-a desfăşurat în cadrul 

celor 4 subcomisii de lucru, analizându-se memoriile şi scrisorile existente la comisie şi 
soluţionarea acestora potrivit prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

 
Pentru şedinţa din 16 octombrie 2002 : 
Conform Ordinii de zi aprobate, a avut loc audierea domnilor : 

- Teodor Filipescu � prefectul judeţului Ilfov ; 
- Cristian Hera � Preşedintele ASAS ; 
- Petre Daia � Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei 
şi Pădurilor. 

La punctul 2 al Ordinei de zi s-a procedat la audierea domnului deputat 
TUNARU  RAJ  ALEXANDRU asupra unui abuz săvârşit de Comisia de licitaţie a Ministerului 
Turismului. 

La punctul 3 al Ordinei de zi subcomisia de lucru nr. III � coordonată de 
domnul deputat Gheorghe Aritona a procedat la audierea � în problema sistării privatizării 
S.C.�ROMSUINTEST�S.A. Periş. 

Au luat cuvântul domnii : 
- CORNELIU   POPA � Director  General al Agenţiei Domeniului 

Statului ; 
- TUDOR  PÂRJOL  - Director General şi Preşedinte al PAS de la 

S.C.�ROMSUINTEST� S.A. Periş ; 
- PETRE  DAIA � Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi 

Alimentaţiei. 
S-a stabilit ca Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei  � în circa 7 zile � să 

prezinte punctul de vedere şi soluţiile privind rezolvarea cazului. 
 
În ziua de 17 octombrie 2002 : 
Conform Ordinei de zi aprobate, Comisia şi-a desfăşurat activitatea în cadrul 

celor 4 subcomisii de lucru, analizând situaţia memoriilor şi scrisorilor înregistrate la comisie în 
perioada 1 � 15 octombrie 2002, hotărându-se soluţionarea acestora potrivit prevederilor 
Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

Totodată, domnii deputaţi au studiat Proiectul Bugetului de Stat pe anul 2003. 
 
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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