
 

 
 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru 
Petiţii  Bucureşti,   1 oct. 1997 

Nr.   1965/XVIII/14 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

privind revocarea şi alegerea unui vicepreşedinte la 
Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei  

şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor 
 

 

Având în vedere:    

•  adresa nr.6/23 septembrie 1997 a Grupului Parlamentar 

Liberal prin care, notificându-se faptul că domnul deputat ADRIAN MOROIANU 

(PNL-CD) nu mai face parte din Grupul Parlamentar Liberal, se recomandă 

plenului comisiei alegerea în funcţia de vice-preşedinte a domnului deputat DAN 

CORIOLAN SIMEDRU; 

•  adresa Cabinetului Preşedintelui Camerei Deputaţilor din 24 

septembrie a.c., prin care se comunică solicitarea Grupului Parlamentar Liberal 

referitoare la înlocuirea domnului deputat  MOROIANU GEAMĂN ADRIAN 

TUDOR  din  funcţia    de vice-preşedinte al Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor, solicitare care a fost 

examinată 

   .//. 



   - 2 - 

  

de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor în şedinţa sa din 

24 septembrie a.c.; 

•    dispoziţiile Hotărârii nr.16 din 3 septembrie 1997 a 

Camerei Deputaţilor, privind stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi 

chestorilor Camerei Deputaţilor, conform căreia  domnul deputat VASILE LUPU - 

Vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor - asigură legătura Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor cu Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru 

petiţii; 

In conformitate cu dispoziţiile art.41 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, 

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, întrunită 

în şedinţa din 1 octombrie 1997 a luat în discuţie cererea de revocare şi 

propunerea de numire a unui vicepreşedinte. 

Şedinţa  este condusă de domnul deputat Iosif Boda - Preşedintele 

Comisiei. 

 Din totalul de 15 membrii ai comisiei, la şedinţă sunt prezenţi următorii 

domni deputaţi: Ion Duţu, Adrian Moroianu,  Dan Emanoil Barbaresso, Nicolae 

Ionescu, Constantin Aferăriţei, Mihăiţă Calimente,  Ion Honcescu,  Viorel 

Lixăndroiu, Ioan Roman, Dan Coriolan Simedru, Mihail Sireţeanu, Vaida Francisc 

Atila. Şedinţa este statutar întrunită. 

La şedinţă participă domnul deputat VASILE LUPU - Vicepreşedintele 

Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Iosif Boda - Preşedintele Comisiei - acordă cuvântul 

domnului deputat VASILE LUPU - Vicepreşedintele Camerei. 

     .//. 
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Domnul deputat VASILE LUPU - Vicepreşedintele  Camerei dă citire - 

în integralitate - articolului 41 din Regulamentul Camerei. 

După lecturarea dispoziţiilor în cauză, este adusă la cunoştinţa comisiei 

cererea de revocare a domnului deputat ADRIAN MOROIANU din funcţia de 

vice-preşedinte al comisiei, formulată de Grupul Parlamentar Liberal. Intrebat 

dacă are vreo obiecţiune cu privire la cerere, domnul deputat Adrian Moroianu 

precizează că nu are nimic de obiectat, cu atât mai mult, cu cât dumnealui a şi 

părăsit grupul parlamentar în cauză. 

Supusă la vot, revocarea este  admisă cu opt voturi pentru, nici o 

împotrivire şi şase abţineri. 

In continuare, domnul deputat VASILE LUPU - Vicepreşedintele 

Camerei supune aprobării membrilor comisiei recomandarea Grupului Parlamentar 

Liberal privind alegerea în funcţia de Vicepreşedinte al Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a domnului deputat DAN CORIOLAN 

SIMEDRU. 

Supusă la vot, propunerea este adoptată cu 12 voturi pentru, nici un vot  

împotrivă şi o abţinere. 

 

 

Semnează,                Contrasemnează, 
PREŞEDINTELE COMISIEI,         VICE-PREŞEDINTELE 
           CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
    Deputat Iosif Boda                     Deputat Vasile Lupu 
 


