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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 

PROCES  -  VERBAL 
al  şedinţei  din  31  ianuarie  2002 

 
La şedinţă participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind conduse de 

domnul deputat  Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei. 

Sunt prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul deputat       

Dan Matei Agathon � ministru. 

Ordinea de zi, propusă de Biroul comisiei, a fost adoptată în 

unanimitate, în următoarea formulă : 

• Analiza problemelor sesizate în memoriile şi petiţiile 

adresate comisiei în perioada vacanţei parlamentare, respectiv 20 decembrie 

2001 �  31 ianuarie 2002 ; 

• Reactivarea dosarelor privind situaţia de la 

ROMTELECOM şi Banca Internaţională a Religiilor ; 

• Stabilirea programului privind invitarea la discuţii � în 

lunile februarie şi martie 2002 -  a reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii în 

domeniul cercetării fenomenului de abuz şi combaterii faptelor de corupţie. 

La primul punct al Ordinei de zi, a fost prezentată o informare 

privind situaţia memoriilor intrate la comisie pe durata vacanţei parlamentare, 

problematica sesizată în aceste memorii, precum şi răspunsurile primite de 

comisie din partea autorităţilor competente cu analiza pe fond a petiţiilor. 
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S-a constatat astfel că - încă - se înregistrează întârzieri în 

transmiterea răspunsurilor, atît din partea unor ministere (printre care, Ministerul 

Justiţiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea pentru Privatizare şi 

Administrarea Participaţiunilor Statului), multe dintre răspusuri nefiind transmise 

sub semnătura ministrului sau a secretarului de stat responsabil cu domeniul 

sesizat,  precum şi din partea unor prefecturi sau a unor  autorităţi ale 

administraţiei publice locale. 

Plenul comisiei este totodată încunoştiinţat asupra faptului că             

� în luna ianuarie  2002 � au fost încunoştiinţaţi,  toţi miniştrii, că - pe viitor - nu 

vor mai fi luate în consideraţie răspunsurile ce nu vor avea astfel de semnături, ce 

reprezintă nu numai garanţia unei corecte funcţionări a relaţiei                 

Parlament � Guvern, dar şi exprimarea punctului de vedere autorizat al 

respectivului minister.   

La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, domnul deputat           

Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei, invederează plenului  necesitatea 

�reactivării� unor cauze ce au constituit dezbateri ample în sesiunea anterioară, 

respectiv, cazul ROMTELECOM şi Banca Internaţională a Religiilor, cu atât 

mai mult, cu cât la nivelul comisiei au rămas nefinalizate unele acţiuni şi se 

impune exprimarea unui punct de vedere cât mai clar. 

La ultimul punct al Ordinei de zi,  membrii comisiei, în 

unanimitate, consideră deosebit de oportună întâlnirea cu Ministrul Autorităţii 

pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiunilor Statului, multe dintre 

aspectele sesizate în memoriile adresate comisiei impunând analiza modul în care 

sunt urmărite clauzele contractelor  de  privatizare şi conduita reprezentanţilor 

Statului în etapa post-privatizare,  
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hotărând, în unanimitate,  ca întâlnirea să aibă loc în ultima 

decadă a lunii februarie a.c.,  pentru a se putea oferi astfel şi ministerului 

respectiv posibilitatea  prelucrării informaţiilor  şi datelor supuse analizei. 

În finalul dezbaterilor, plenul comisiei a analizat  şi problema 

referitoare la modul în care ar trebui să fie  stabilită şi înţeleasă relaţia comisiei 

cu celelalte autorităţi cu competenţe relativ similare. 

Astfel, se impune o  distincţie pe planul  rolului  comisiei, dar şi al 

imaginii acesteia în contextul interesului  instituţiilor statului  de luptă împotriva 

abuzului şi corupţiei, deoarece � în primul rând � trebuie rezolvată conduita 

obiectivă a celui care efectuează  analiza şi  - apoi -  eliminată orice posibilă 

interpretare a vreunei  atitudini părtinitoare  sau cu conotaţie politică. 

Cercetarea fenomenului de abuz implică analiza conduitei  specifice 

gestului de guvernare politică, respectiv stabilirea clară a celor doi subiecţi 

principali : �cecetaşul� şi �cercetatul�,  

ori lansarea, de către Executiv,  a unui Plan Anti-Corupţie nu poate 

funcţiona decât într-o relaţie complementară cu alte structuri ale statului de drept, 

între care comisia noastră se distinge  prin atribuţii cu totul şi cu totul deosebite. 

Riscul pe care îl poate avea percepţia că preocuparea pentru 

eradicarea corupţiei aparţine  (exclusiv sau preponderent) Guvernării,  crează  nu 

numai  demagogie, dar şi ineficienţă : nu lupii trebuie să  asigure  paza la stână. 

Numai  translând preocuparea pentru o astfel de analiză, din planul  

Legislativului în cel al Executivului şi avem imaginea unui deliberat act de ocolire 

a subiectului ; fără a mai vorbi de  îndreptăţirea conduitei noastre, aşa cum este ea 

reglementată de art. 110 al Constituţiei, care consacră dreptul de control 

parlamentar asupra activităţii Executivului. 
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Toate acestea impun o nouă atitudine a comisiei, atât în contextul 

structurii parlamentare, cât şi în  planul  relaţiei cu celelalte autorităţi,  

dar şi o foarte necesară  legătură cu electoratul, prin toate sursele de 

informare, între care întâlnirile cu reprezentanţii mass-media acreditaţi, 

comunicatele de presă şi participarea la  diferitele dezbateri cu teme similare 

preocupării comisiei, reprezintă tot atâtea  forme de realizare a mandatului 

parlamentar. 

 

În cea de-a doua parte a zilei, deputaţii şi-au desfăşurat activitatea 

pe cele patru subcomisii de analiză. 

 

 

   P R E Ş E D I N T E, 
 

         Radu  Ciuceanu 
 


