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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 

PROCES � VERBAL 
al şedinţei din 28 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 : 

• împărţirea dosarelor privind anchetele efectuate de subcomisiile 
de analiză ; 

• participarea domnului deputat Dan Coriolan Simedru � 
Vicepreşedintele comisiei, la un Simpozion în Germania cu tema 
�Politica Strategies II Corruption� în perioada                 
25 martie � 2 aprilie a.c. ; 

• probleme administrative ; 
• discuţii tehnice cu experţii şi colaboratorii comisiei. 
 
La primul punct al Ordinei de zi, s-a stabilit împărţirea dosarelor 

privind anchetele efectuate de subcomisiile de analiză, astfel : 
a. Dosarul privind BANCA INTERNAŢIONALĂ A RELIGIILOR, 

înregistrat la comisie sub nr.10.053 / 2001. Pentru verificarea şi anchetarea acestei 
sesizări, s-a constituit o comisie specială formată din domnul deputat Ariton 
Gheorghe � Secretarul comisiei, domnii deputaţi  Codrin Ştefănescu şi Costel 
Iulian Ţocu � membrii. 

b. Dosarul privind S.C. � BUCUR� S.A., înregistrat la comisie sub 
nr.10.025 / 2001. Verificările vor fi efectuate de către Subcomisia I condusă de 
domnul deputat Grădinaru Nicolae � Vicepreşedintele comisiei, împreună cu 
domnii deputaţi Raicu Romeo � Marius şi Merce Ilie � membrii. 

c. Dosarul privind S.C. �LIBERTY AGENTY L.T.D.� S.R.L. 
Verificările vor fi efectuate de către Subcomisia IV condusă de domnul deputat 
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Sireţeanu Mihail � Secretarul comisiei şi domnii deputaţi Becsek � Garda 
Dezideriu Coloman şi Dan Matei Agaton � membrii. 

d. Dosarul privind sesizarea  domnului LUDOVIC ALBU , 
înregistrat la comisie sub nr. 8010 / 2000, referitor la Societatea Română de 
Radiodifuziune. În acest dosar, verificările vor fi efectuate de către Subcomisia 
IV condusă de domnul deputat Sireţeanu Mihail � Secretarul comisiei şi domnii 
deputaţi Becsek � Garda Dezideriu Coloman şi Dan Matei Agaton � membrii. 

e. Dosarul privind S.C. �CI � CO� S.A. Bucureşti înregistrat sub    
nr. 10.106 / 2001. Verificările vor fi efectuate de către Subcomisia II condusă de 
către domnul deputat Dan Coriolan Simedru � Vicepreşedintele comisiei şi domnii 
deputaţi Iriza Scarlat, Ştefănescu Codrin şi Nechifor Cristian � membrii. 

f. Dosarul privind SINDICATUL VAMEŞILOR TIMIŞ, înregistrat 
la comisie sub nr. 10.190 / 2001. Verificările vor fi efectuate de către Subcomisia 
II condusă de domnul deputat Dan Coriolan Simedru � Vicepreşedintele comisiei 
şi formată din domnii deputaţi Iriza Scarlat, Ştefănescu Codrin şi Nechifor 
Cristian � membrii. 

g. Dosarul privind sesizarea doamnei LAZĂR CARMEN GINA . 
Aspectele sesizate vor fi verificate de către Subcomisia II condusă de domnul 
deputat Dan Coriolan Simedru � Vicepreşedintele comisiei şi domnii deputaţi Iriza 
Scarlat, Ştefănescu Codrin şi Nechifor Cristian � membrii. 

h. Dosarul privind sesizarea domnului PETRE AUREL (S.C. 
�Romtelecom� S.A.). Vor fi efectuate verificări de către Subcomisia II condusă 
de către domnul deputat Dan Coriolan Simedru � Vicepreşedintele comisiei şi 
domnii deputaţi Iriza Scarlat, Ştefănescu Codrin şi Nechifor Cristian � membrii. 

i. Dosarul privind S.C. �MOBEST� S.A. În acest dosar vor fi 
efectuate verificări de către Subcomisia I condusă de domnul deputat Grădinaru 
Nicolae � Vicepreşedintele comisiei şi domnii deputaţi Raicu Romeo � Marius şi 
Merce Ilie. 

 
Planul de audieri cu privire la anchetele efectuate se va depune la Biroul 

comisiei. 
 
 
 
 
 
La punctul doi al Ordinei de zi, s-a discutat participarea domnului 

deputat Dan Coriolan Simedru � Vicepreşedintele comisiei, la un      
Simpozion în Germania cu tema �Politica Strategies II Corruption� în 
perioada  25 martie � 2 aprilie a.c. Pentru întocmirea documentaţiei s-a solicitat 
sprijinul experţilor comisiei, solicitare care a fost aprobată în unanimitate. 
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La punctul trei al Ordinei de zi au fost discutate probleme 
administrative cu privire la : 

a. revenire la adresa înaintată de către comisie Direcţiei pentru 
Organizarea şi Funcţionarea şedinţelor comisiilor parlamentare, referitoare la 
redistribuirea doamnei expert parlamentar Cornelia Costin la o altă comisie, fiind 
sociolog, iar comisiei noastre să-i fie repartizat un alt expert parlamentar de 
profesie jurist. 

b. prelungirea contractelor de colaborare pe anul 2001 pentru 
colaboratorii comisiei. 

c. înaintarea unei adrese către Biroul Permanent al                 
Camerei Deputaţilor, referitoare la atribuirea unui spor de confidenţialitate 
pentru colaboratori. 

d. înaintarea unei adrese către Biroul Permanent al                 
Camerei Deputaţilor cu solicitarea aprobării a patru posturi pentru 
colaboratori  (3 jurişti şi un economist specialist în finanţe). 
 

La punctul patru al Ordinei de zi, au fost discutate probleme tehnice 
cu experţii parlamentari şi colaboratorii comisiei, cu privire la modul de 
funcţionare şi organizare a aparatului de lucru. 

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

 
 

 
 


