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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cecetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din zilele de 19, 20 şi 21 martie 2002 

 
La şedinţe participă membrii comisiei, lucrările fiind conduse de 

domnul deputat Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei. 
Sunt prezenţi 13 domni deputaţi, lipsind motivat domnii deputaţi Dan 

Matei Agathon � ministru şi Nicolae Grădinaru � vicepreşedinte.  
Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă  
Şedinţa comisiei din 19 martie a.c. : 

1. Analiza dosarelor înregistrate la comisie în perioada                 
12 � 18 martie a.c. ; 

2. Audierea reprezentanţilor Sindicatului General al Salariaţilor 
din TAROM ; 

3. Dezbateri privind aspectele sesizate în dosarele repartizate pe 
subcomisiile de analiză ; 

4. Diverse. 
 

Şedinţa comisiei din 20 martie a.c. : 
1. Dialog cu Domnul Iacob Zelenco � Secretar de Stat al Autorităţii 

pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiunilor Statului, privind 
aspectele sesizate de comisie în legătură cu privatizarea unor societăţi 
comerciale, precum şi recentele propuneri ale ministerului referitoare la 
accelerarea  
privatizării ; 

2. Discutarea oportunităţii invitării la un dialog a reprezentantului 
Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi a reprezentanţilor Bisericii 
Ortodoxe şi Bisericii Greco-Catolice, pe tema  conflictelor dintre  credincioşii 
celor două biserici în legătură cu lăcaşurile de cult.  

3. Discutarea oportunităţii invitării la comisie a fostului Ministru al 
Agriculturii, la cererea acestuia. 

4. Activitatea pe subcomisiile de analiză. 
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Şedinţa comisiei din 21 matie a.c. : 

1. Activitate pe subcomisii de analiză. 
 
Pentru şedinţa din 19 martie a.c. : 

La primul punct al Ordinei de zi, s-au prezentat dosarele intrate la 
comisie în perioada 12 � 18 martie a.c. : astfel, în perioada de referinţă s-au 
înregistrat 35 de memorii, fiind primiţi în audienţă 12 cetăţeni. 

La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, au fost audiaţi un grup de 
salariaţi � reprezentanţi ai Sindicatului General din TAROM, discutându-se 
următoarele probleme : 

• modificarea legii pensiilor pentru personalul navigant şi 
însoţitorii de bord, constituindu-se în categorie specială asimilată minerilor şi 
juriştilor, având în vedere condiţiile deosebite de muncă. 

• opunerea abuzivă de la zbor a însoţitorilor de bord ce au 
împlinit vârsta de 50 de ani. 

• luarea în calculul pensiei a perioadei 1980 � 1990 privind 
personalul navigant şi  a însoţitorilor de bord, care au fost opriţi de la zbor pe 
criterii politice (rude în străinătate, situaţie stare civilă, etc. ) 

La cel de-al treilea punct al Ordinei de zi, membrii comisiei şi-au 
desfăşurat activitatea pe subcomisiile de analiză. 

 
Pentru şedinţa comisiei din 20 martie a.c. : 
La primul punct al Ordinei de zi, domnul deputat Dan Coriolan 

Simedru � vicepreşedintele comisiei, aduce la cunoştinţa plenului faptul că, 
datorită şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului, care are în dezbatere 
Legea privind accelerarea privatizării, act normativ de angajare a răspunderii 
Guvernului, dialogul propus a avea loc azi cu domnul Iacob Zelenco � Secretar de 
Stat la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiunilor Statului, nu 
s-a mai putut realiza. 

Cu menţiunea că a convenit cu domnul Iacob Zelenco ca dialogul să fie 
amânat pentru proxima şedinţă a comisiei � respectiv cea de miercuri,  27 martie 
a.c. (sub rezerva confirmării din partea noastră, luni, 25 martie a.c.,  în funcţie de 
programul de lucru pe care-l va stabili Biroul Permanent) � domnul vicepreşedinte 
Dan Coriolan Simedru solicită plenului comisiei să fie de acord ca dialogul să fie  
purtat, din partea comisiei, de către Subcomisia de analiză constituită  pentru  
studierea cazurilor având ca obiect desfăşurarea procesului de privatizare .  
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În acest sens, domnul vicepreşedinte Dan Coriolan Simedru precizează 
că Subcomisia pe care o coordonează, din care fac parte domnii deputaţi Iriza 
Scarlat, Tunaru Raj Alexandru şi Nechifor Cristian,  va proceda la întocmirea unei 
Note privind aspecte rezultate din analiza dosarelor având ca obiect privatizarea 
unor societăţi comerciale , notă ce va cuprinde , de asemenea, şi  problematica ce 
urmează a fi analizată cu ocazia dialogului . 

Supusă la vot, propunerea este adoptată în unanimitate.  În acest sens, 
urmează ca , până luni, 25 martie a.c., compartimentul tehnic al comisiei să pună 
la dispoziţie Situaţia tuturor memoriilor  având ca obiect privatizarea, primite la 
comisie în actuala legislatură. 

La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, respectiv discutarea 
oportunităţii invitării la un dialog  a reprezentantului Ministerului Culturii şi 
Cultelor şi a reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxă şi Greco-Catolică, pe tema 
conflictelor  în legătură cu lăcaşurile de cult,  comisia a hotărât � în unanimitate � 
să proroge  discutarea acestui punct după consumarea  întâlnirilor propuse a avea 
loc în etapa imediat următoare, pentru a  obţine astfel şi informaţii asupra  
eventualelor înţelegeri ce pot interveni. 

Cererea fostului Ministru al Agriculturii de a fi audiat de comisie, ce 
formează obiectul celui de-al treilea punct al Ordinei de zi,  a fost, de asemenea,   
amânată, urmând a fi repusă în discuţie la una din  şedinţele viitoare ale         
comisiei . 

În cea de-a doua parte a zilei, membrii  comisiei şi-au desfăşurat 
activitatea pe Subcomisiile de analiză, procedând la verificarea stadiului în care se 
află dosarele  aflate în evidenţă. 

 
Pentru şedinţa din 21 martie a.c. : 
Activitatea deputaţilor s-a  desfăşurat în cadrul celor patru subcomisii de 

analiză, privind stadiul cercetării şi soluţionării  dosarelor repartizate. 
 
 
 
 
 
  P R E Ş E D I N T E, 
 
     Radu  Ciuceanu 
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