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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor din zilele de 3 şi 4 septembrie 2002 

 
 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, lucrările fiind conduse de 
domnul Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei. 

Sunt prezenţi 10 domni deputaţi, lipsind motivat domnul deputat       
Dan Matei Agathon � ministru şi nemotivat domnii deputaţi : Dan Coriolan 
Simedru, Raicu Romeo Marius, Ştefănescu Codrin şi Ţocu Iulian Costel. 

Domnul preşedinte Radu Ciuceanu a informat membrii comisiei că, 
la şedinţa Biroului comisiei, a lipsit nemotivat domnul deputat Dan Coriolan 
Simedru � vicepreşedintele comisiei. 

Ordinea de zi propusă de Biroul comisiei, a fost adoptată în 
unanimitate, în următoarea formulă : 

 
Şedinţa comisiei din 03 septembrie a.c. : 

1.  Analiza asupra dosarelor înregistrate la comisie în perioada 
vacanţei parlamentare în cadrul celor 4 subcomisii de lucru, precum şi repartizarea 
acestora la organele abilitate pentru soluţionare. 

Şedinţa comisiei din 04 septembrie a.c. : 
1. Audierea domnului Costin Georgescu � fost director al 

Serviciului Român de Informaţii, cu privire la privazarea ROMTELECOM, 
urmată de discuţii. 
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La primul punct al ordinei de zi, membrii comisiei, după ce şi-au 
desfăşurat activitatea în cadrul celor 4 subcomisii de lucru, cu privire la analizarea 
şi repartizarea dosarelor înregistrate la comisie în perioada vacanţei parlamentare, 
au hotărât constituirea următoarelor comisii care să cerceteze şi să analizeze pe 
teren dosarele : 

1. Dosarul S.C.�TEPRO� Iaşi : 
Comisia coordonată de domnul deputat Nechifor Cristian şi 

formată din domnii deputaţi : 
- Domnul Sireţeanu Mihail 
- Domnul Ştefănescu Codrin 
- Domnul Tunaru Raj Alexandru 

2. Dosarul S.C.�MECANICA � MÂRŞA�  : 
Comisia formată din domnii deputaţi : 

- Domnul Ariton Gheorghe 
- Domnul Merce Ilie 
şi consilierii : 
- Iorga Nicolae 
- Bulai Jorj 

3. Dosarul S.C.�CEREAL � COM� S.A. : 
Comisia formată din domnii deputaţi : 

- Domnul Grădinaru Nicolae 
- Domnul Sireţeanu Mihail 
- Domnul Tunaru Raj Alexandru 

4. Dosarul  S.C. �S.M.R. BALŞ� S.A. : 
- Domnul deputat Grădinaru Nicolae 

5. Dosarul S.C. � CI-CO� S.A. Bucureşti : 
- Domnul deputat Grădinaru Nicolae 

6. Dosarul �Afacerea Costineşti� � judeţul Constanţa : 
- Domnul deputat Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei 

7. Continuarea cercetărilor în dosarul �Falimentarea Băncii 
Internaţionale  a  Religiilor� : 

- Domnul deputat Radu Ciuceanu  - preşedintele comisiei 
- Domnul deputat Gheorghe Ariton � secretarul comisiei 
- Domnul Expert Fierbinţeanu Gheorghe 

8. Dosarul �Abuzuri în aplicarea Legii nr.18/1991 în zona 
Băneasa-Tunari-Voluntari� � judeţul Ilfov. 

- Domnul deputat Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei 
- Domnul Expert Fierbinţeanu Gheorghe 
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La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, audierea Domnului 

Costin Georgescu � fost director al Serviciului Român de Informaţii � pe tema 
privatizării frauduloase a Societăţii �ROMTELECOM�, nu a mai avut loc, 
întrucât domnul Costin Georgescu nu s-a prezentat la Comisie. 

Faţă de această situaţie, membrii comisiei au hotărât atenţionarea 
Domnului Mircea Geoană � Ministrul Afacerilor Externe asupra acestui fapt, în 
vederea luării măsurilor corespunzătoare. 

 
În continuare, activitatea comisiei s-a desfăşurat pe subcomisii de 

lucru. 
 
 
 
    P R E Ş E D I N T E, 
 
        Radu  Ciuceanu 
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