
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din  2, 3, 4 şi 5 noiembrie 2004 

  
La şedinţe au participat 12 domni deputaţi, lucrările comisiei fiind 

conduse de domnul deputat Radu  Ciuceanu – preşedintele comisiei.  Supusă la 
vot, Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, sub următoarea formulă : 

Şedinţa comisiei din 2 noiembrie  a.c. : 
1. Activitate pe cele patru subcomisii de lucru. 
Şedinţa comisiei din 3 noiembrie  a.c. : 
1. Audierea domnului Vasile Cioceanu – director general al Societăţii 

Comerciale „Popas Turistic Apollo Km.11”. 
2. Audierea domnului Ion Mihalache – şeful Ocolului Silvic Comana, judeţul 

Giurgiu. 
 Şedinţele comisiei din 4 şi 5 noiembrie  a.c. : 
1. Activitate pe cele patru subcomisii de lucru. 
În ziua de 2 noiembrie a.c. membrii comisiei şi-au desfăşurat 

activitatea pe cele patru subcomisii de lucru. 
În ziua de 3 noiembrie a.c., începând cu ora 10,30,            membrii 

comisiei au procedat la audierea domnului Vasile Cioceanu – director general al 
Societăţii Comerciale „Popas Turistic Apollo Km.11”. 

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, stenograma făcând 
parte din prezentul proces-verbal. 

În continuarea şedinţei, a fost audiat domnul Ion Mihalache – Şeful 
Ocolului Silvic Comana, judeţul Giurgiu, discuţiile purtate fiind, de asemenea, 
înregistrate pe bandă magnetică. 

În zilele de 4 şi 5 noiembrie a.c., deputaţii comisiei   şi-au desfăşurat 
activitatea pe cele patru subcomisii de lucru, fiecare subcomisie analizând 
dosarele înregistrate în ultima perioadă şi stabilind priorităţi în legătură cu 
procedura şi modul de soluţionare a cauzelor sesizate. 

Cu această ocazie, s-a procedat şi la analizarea dosarelor restante, 
hotărându-se, la nivelul fiecărei subcomisii, revenirea la instituţiile sesizate cu 
soluţionarea pe fond a problematicii dosarelor şi stabilind ca dată finală a 
transmiterii revenirilor – 11 noiembrie a.c. 

   P R E Ş E D I N T E, 
 
    Prof.univ.dr.  Radu Ciuceanu 
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