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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 septembrie 2002 

 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, lucrările fiind conduse de domnul 

Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei. 

Sunt prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul deputat       Dan Matei 

Agathon � ministru şi nemotivat domnul deputat Ţocu Iulian Costel � membru.  

 

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

următoarea formulă : 

Şedinţa comisiei din 24 septembrie 2002 : 

1. Audierea Domnului  Dan Diaconescu � cu privire la retragerea licenţei 

postului de televiziune OTV. 

Şedinţele comisiei din 25 şi 26 septembrie 2002 : 

Desfăşurarea activităţii pe cele 4 subcomisii de lucru. 

 

Pentru şedinţa din 24 septembrie a.c. : 

Plenul comisiei hotărăşte ca audierea să fie înregistrată pe bandă magnetică, 

pentru a fi asigurată exactitatea celor afirmate şi pentru a se putea proceda la o analiză 

corespunzătoare a oportunităţii etapelor ulterioare ale anchetei.  

Audierea s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor şi ale prevederilor Regulamentului comisiei,  asigurându-se, în acelaşi timp, şi 

cvorumul privind prezenţa la şedinţă a membrilor comisiei. 



 
 

 

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, stenograma întocmită cu acest 

prilej făcând parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

Pentru şedinţa din 25 şi 26 septembrie a.c. : 

În zilele de 25 şi 26 septembrie a.c. membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea 

pe cele patru subcomisii de lucru.  Au fost analizate � cu această  ocazie - memoriile înregistrate 

la comisie în luna septembrie a.c., hotărându-se în cazul celor care au termenul de răspuns 

întârziat, întocmirea unor adrese de revenire  către instituţiile sesizate. 

 

 
P R E Ş E D I N T E ,    S E C R E T A R, 
 
    Radu  Ciuceanu     Gheorghe  Ariton 
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