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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii

PROCES – VERBAL
privind activitatea Comisiei
în zilele de 6 – 7 iunie 2001

La şedinţă participă membrii comisiei, lucrările fiind
conduse de domnul deputat Av. Lucian Augustin Bolcaş – preşedintele
comisiei.

Sunt prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul
deputat Dan Matei Agathon  – ministru.

Domnul prteşedinte Av. Lucian Augustin Bolcaş, a supus la
vot, următoarea ordine de zi –   anunţată anticipat  membrilor comisiei
în şedinţa comisiei din 30 mai a.c.

Pentru ziua de 6 iunie a.c.

1. Desfăşurarea activităţii în cadrul celor 4 subcomisii de
lucru între orele 8,30 – 12,00.

2. Dezbaterea şi adoptarea proiectului privind                       “
Regulamentul de funcţionare al Comisiei de Cercetare a
Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii” începând cu ora
12,30.
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Pentru ziua de 7 iunie a.c.

1. Desfăşurarea activităţii în cadrul celor 4 subcomisii
de lucru.

Comisia a adoptat – în unanimitate – ordinea de zi propusă
pentru activitatea desfăşurată în zilele de   6 – 7 iunie a.c.

În ziua de 6 iunie a.c., conform ordinei de zi adoptate
activitatea comisiei s-a desfăşurat după cum urmează:

� Între orele 8,30 – 12,00 s-a procedat, în cadrul
fiecărei subcomisii de lucru – la analiza scrisorilor şi memoriilor
primite de comisie în perioada 5 decembrie 2000 – 31 mai 2001 –
rezultând următoarele:
            - Total scrisori şi memorii primite .........................1054 (100)
         din care:

� Subcomisia I...............................................461 ( 43,7%)
(domeniul: Justiţie, Ministerul de Interne,
  Procuratură )

�  Subcomisia II............................................171( 16,2%)
( domeniul: Privatizare, Administraţie, etc.)

�  Subcomisia III..........................................302(28,6%)
( domeniul: Agricultură, Fond Funciar,
Cultură şi Culte, etc. )

�  Subcomisia  IV.........................................120( 11,3 %)
( domeniul: Probleme Imobiliare –Locuinţe,
Invăţământ, Sănătate, Protecţie Socială etc. )
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Din totalul de 1054 scrisori şi memorii, primite de comisie,
un număr de 54 se găsesc în lucru în cadrul comisiei.

În cadrul fiecărei subcomisii de lucru, s-au efectuat analize
asupra modului de soluţionare, a răspunsurilor primite, stabilindu-se
pentru fiecare dosar procedurile de revenire şi de informare a
petiţionarilor asupra soluţionării.

La punctul doi al ordinii de zi s-au purtat discuţii şi s-au
făcut amendamente pentru articolele la proiectul de Regulament de
funcţionare a comisiei, adoptându-se prin vot 6 articole.

 S-a stabilit ca discuţiile asupra acestui act normativ, să fie
continuate în şedinţa din 13 iunie a.c.

În continuarea lucrărilor, avându-se în vedere unele discuţii
purtate cu ocazia dezbaterii proiectului de Regulament, membrii
comisiei au considerat necesar să se adopte următoarele
reglementări cu privire la activitatea comisiei şi accesul persoanelor
străine în birourile comisiei:

 1. Au acces în birourile comisiei:
- persoanele chemate în audienţă;
- orice persoană care are raport de lucru cu domnii

deputaţi;
Accesul acestor persoane, se va face  prin secretariatul

comisiei, pe bază de bon de intrare, menţionându-se ora sosirii şi ora
plecării;

2. Accesul ziariştilor se face potrivit prevederilor din
Regulamentul Camerei Deputaţilor.
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     3. Audierea persoanelor, se face numai în sala de şedinţă a
comisiei;

4. Declaraţii de presă sau întâlnirea cu presa, în numele
comisiei se va face numai de preşedintele comisiei.
                  5. Accesul şi folosirea sălii de şedinţe a comisiei, se vor
face numai cu aprobarea preşedintelui comisiei.

6. Deplasările în teritoriu se vor face numai cu aprobarea
preşedintelui comisiei, pe bază de referat, cu tematică şi durată
concretă.

În ziua de 7 iunie a.c. – activitatea comisiei s-a desfăşurat
pe subcomisii de lucru. În acest scop, s-au purtat discuţii cu privire la
memoriile înregistrate de comisie în perioada 30 mai – 7 iunie,
stabilindu-se modalităţile de soluţionare şi repartizare corespunzătoare a
acestora.

               P R E Ş E D I N T E,

          Av. Lucian  Augustin  Bolcaş
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