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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 

 
 

PROCES � VERBAL 
privind activitatea comisiei 
în zilele de 23 şi 24 mai 2001 

 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, lucrările fiind conduse de 
domnul deputat Av. Lucian Augustin Bolcaş � preşedintele comisiei. 

Sunt prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul Dan Matei 
Agathon � ministru. 

Domnul preşedinte Av. Lucian Augustin Bolcaş a propus ca 
activitatea comisiei să se desfăşoare după următoarea Ordine de zi : 

 
În ziua de 23 mai a.c. să se realizeze audieri cu privire la : 

• numitul Dinu Ştefan (zis Fane Căpăţână), la cererea 
acestuia (condamnat la 7 ani şi 6 luni închisoare) ; 

• memoriul privind abuzurile care au stat la baza 
falimentării Băncii Internaţionale a Religiilor şi 
BANKCOOP. 

 
În ziua de 24 mai a.c. activitatea comisiei să se desfăşoare pe 

subcomisii de analiză. 
Membrii comisiei au aprobat � în unanimitate � Ordinea de zi a 

activităţii comisiei, propusă de domnul preşedinte Av. Lucian Augustin Bolcaş. 
 
La primul punct al Ordinei de zi privind activitatea din 23 mai a.c., 

s-a procedat la: 
1. audierea, la cerere, la sediul comisiei a numitului              

Dinu Ştefan (zis Fane Căpăţână), condamnat la 7 ani şi 6 luni închisoare, pentru 
săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor, formă calificată, cu privire la o serie 
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de abuzuri ce ar fi fost comise de unii magistraţi, ofiţeri de poliţie, oameni de 
afaceri etc., precum şi referitor la relele tratamente ce i-ar fi aplicate petentului de 
conducerea Penitenciarului Mărgineni, unde se află încarcerat în prezent. Audienţa 
petentului a fost acordată de domnul deputat Av. Lucian Augustin Bolcaş � 
preşedintele comisiei şi domnul deputat Nicolae Grădinaru � vicepreşedintele 
comisiei, participând şi un expert de specialitate. 

2. audierea domnilor Ion Popescu, fost preşedinte al         
Băncii Internaţionale a Religiilor şi Constantin Duna, fost preşedinte al 
�BANKCOOP�, cu privire la abuzurile comise, urmare declarării procedurii de 
faliment a celor două societăţi bancare şi a modului în care se desfăşoară 
activitatea de lichidare, efectuate de S.C. �Reconversie şi Valorificare Active� 
S.A. Bucureşti. 

Audienţa s-a desfăşurat sub coordonarea domnului deputat 
Gheorghe Ariton � secretar al comisiei, participând şi experţi de specialitate. 

 
La punctul doi al Ordinei de zi, respectiv activitatea din ziua de     

24 mai a.c., aceasta s-a desfăşurat în cadrul subcomisiilor de analiză. 
În acest scop s-au purtat discuţii cu privire la memoriile înregistrate 

de comisie în perioada 16 � 23 mai a.c., stabilindu-se modalităţile de soluţionare 
şi repartizare corespunzătoare a acestora. 
 
 
 

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

 
 
 


