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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 

PROCES  -  VERBAL 
privind activitatea comisiei în ziua de 7 noiembrie 2001 

 
 

La şedinţă participă 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul 
deputat Dan Matei Agathon � ministru. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Radu Ciuceanu � 
preşedintele comisiei. 

Propusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, în 
următoarea formulă : 

1. Discutarea şi aprobarea Regulamentului comisiei. 
2. Analiza oportunităţii invitării la dialog a reprezentanţilor 

autorităţilor din Executiv, cu atribuţii în activitatea de cercetare a 
fenomenului de abuz şi a faptelor de corupţie. 

3. Desfăşurarea activităţii pe subcomisiile de analiză. 
 
Domnul preşedinte Radu Ciuceanu aduce la cunoştinţa plenului că, în 

săptămâna 29 octombrie � 4 noiembrie a.c., comisia a înregistrat o creştere, 
atingând pragul de 5 %,  fapt ce demonstrează  mai atenta  şi constanta aplecare a 
membrilor comisiei faţă de problematicile sesizate prin memorii şi petiţii, precum 
şi o mai susţinută atitudine în relaţia cu autorităţile publice locale , dar şi cu  
diferitele paliere de reprezentare ale Executivului. 

 
La primul punct al Ordinei de zi, constatându-se că mai sunt 

propuneri de modificare la Proiectul de Regulament al comisiei, s-a hotărât în 
unanimitate ca Proiectul să fie supus votului final la proxima şedinţă a comisiei. 
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La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, plenul comisiei a hotărât 

� cu unanimitate de voturi � invitarea � la un dialog � a Ministrului Autorităţii 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiunilor Statului, a Ministrului de 
Interne, precum şi a Directorului Serviciului Român de Informaţii, 

în marea lor majoritate, problemele sesizate comisiei referindu-se la 
desfăşurarea procesului de privatizare a unor societăţi comerciale cu capital de 
stat, precum şi la  aspecte  privind activitatea desfăşurată de Poliţie. 

 
În cea de-a doua parte a zilei, domnii deputaţi şi-au desfăşurat 

activitatea pe subcomisiile de analiză. 
În aceeaşi zi, membrii biroului comisiei au acordat următoarele 

audienţe : 
• domnul deputat Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei, a 

primit în audienţă de domnul Rizoaica Dumitru din Bucureşti, 
al cărui memoriu a fost înregistrat la comisie sub 
nr.11.641/2001; 

• domnul deputat Mihail Sireţeanu � secretarul comisiei, a 
primit în audienţă Preşedintele Asociaţiei de locatari � Bl.16, 
Aleea Procopani nr. 6, Bucureşti, al cărui memoriu a fost 
înregistrat sub nr.11.638/2001 şi pe domnul Arsenie Gheorghe 
din Bucureşti, memoriul său fiind înregistrat sub 
nr.11.636/2001. 

 
 
 

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

 
 
 


