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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 
 
 
 

PROCES  -  VERBAL 
al şedinţei din 14 februarie 2001 

 
 

La şedinţă participă toţi membrii comisiei, şedinţa fiind condusă de 
domnul deputat Av. Lucian Augustin Bolcaş � Preşedintele comisiei. 

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

La primul punct al Ordinei de zi, s-a stabilit programul de audienţe 
la comisie, respectiv pentru zilele de marţi şi miercuri, între orele 9,00 � 14,00. 
Audienţele vor fi asigurate de membrii Biroului comisiei, iar înscrierea se va face 
atât la secretariatul comisiei, de preferinţă pe baza unui memoriu motivat, cât şi 
telefonic, în fiecare zi, între orele 9,00 � 14,00. 

La punctul doi al Ordinei de zi, s-a stabilit solicitarea � în scris � la 
Biroul Permanent, conform art. 61, 62 şi 63 din Regulamentul Camerei, 
repartizării de Proiecte de Lege şi Propuneri Legislative pentru a fi avizate de 
către comisie. 

La punctul trei al Ordinei de zi, comisia a hotărât ca propunerile 
pentru modificarea Regulamentului Comisiei şi Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, să fie înaintate domnului deputat Grădinaru Nicolae � 
Vicepreşedintele comisiei, care va intocmi un Proiect de Regulament al 
comisiei, ce va fi supus dezbaterii şi adoptării de către plenul comisiei, 
amendamentele privind modificarea Regulamentului Camerei după dezbateri şi 
adoptare de către comisie, vor fi înaintate Comisiei pentru Regulament. 

La punctul patru al Ordinei de zi, au fost stabilite � pentru cele patru 
subcomisii de analiză � domeniile de activitate în care acestea vor face verificări, 
cercetări şi anchete, după cum urmează : 
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Subcomisia  I  are  ca  domeniu de activitate : Justiţie � Interne 
Subcomisia este condusă de către domnul deputat Grădinaru Nicolae � 

Vicepreşedintele comisiei, având ca membrii pe domnii deputaţi Raicu Romeo-
Marius şi Merce Ilie. 

Subcomisia II are ca domeniu de activitate : Societăţi Comerciale, 
privatizare şi administraţie publică. 

Subcomisia este condusă de către domnul deputat Simedru Dan 
Coriolan � Vicepreşedintele comisiei, cu trei membrii în componenţa sa, respectiv 
domnul deputat Iriza Scarlat, domnul deputat Ştefănescu Codrin şi domnul deputat 
Nechifor Cristian. 

Subcomisia III are ca domeniu de activitate : Fond funciar, cultură 
şi culte. 

Subcomisia este condusă de către domnul deputat Ariton Gheorghe � 
Secretarul comisiei şi este formată din domnii deputaţi Ţocu Iulian Costel, 
Gheorghiu Adrian şi Stoian Mircea. 

Subcomisia IV are ca domeniu de activitate : Probleme imobiliare, 
învăţământ şi sănătate. 

Subcomisia este condusă de domnul deputat Sireţeanu Mihail � 
Secretarul comisiei şi are ca membrii pe domnii deputaţi Becsek-Garda Dezideriu 
Coloman şi Dan Matei Agaton.  

La punctul cinci al Ordinei de zi, s-a discutat art.10 din 
Regulamentul comisiei :  

�Şedinţele comisiei au caracter confidenţial şi nu sunt publice. În mod 
excepţional, comisia poate hotărî invitarea la dezbateri a reprezentanţilor presei, 
precum şi condiţiile în care lucrările comisiei pot fi transmise la radio sau la 
televiziune dacă acest lucru nu aduce atingere unor interese care recomandă 
păstrarea secretului acestor dezbateri. Personalul încadrat în în serviciul comisiei 
este obligat să păstreze caracterul confidenţial al activităţii�. 

Totodată, s-a stabilit ca nici un membru al comisiei să nu dea interviuri 
sau informaţii reprezentanţilor presei, în numele comisiei, decât dacă sunt 
împuterniciţi de către aceasta. 

S-a hotărât ca toţi membrii comisiei şi personalul de specialitate al 
comisiei să păstreze confidenţialitatea şi secretul documentelor şi este interzisă 
publicarea lor în presă, fără acordul comisiei. 
 

    P R E Ş E D I N T E, 
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       Av. Lucian Augustin  Bolcaş 
 

 
 


