
 
 

  

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din ziua de 30 mai 2001 

 
Membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea în ziua de 30 mai a.c. conform 

Ordinei de zi aprobată de plenul comisiei. 
La primul punct al Ordinei de zi s-au purtat discuţii şi s-a definitivat forma 

�Proiectului Regulamentului de funcţionare al comisiei�, stabilindu-se ca acesta să fie 
difuzat, cu adresă � la casete � fiecărui membru al comisiei, cu menţiunea ca la şedinţa comisiei 
din 6 iunie a.c., acest document să se dezbată şi să se adopte. 

Totodată, Comisia a aprobat următoarea Ordine de zi a şedinţei comisiei din 
ziua de 6 iunie a.c. : 

1). Activitate desfăşurată în subcomisiile de analiză, între orele 8,30 � 12,00 ; 
2). Dezbaterea şi adoptarea �Proiectului Regulamentului de funcţionare al 

Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii�, între orele 12,00 � 
16,30. 

La punctul doi al Ordinei de zi � Diverse � domnul preşedinte     Av. Lucian 
Augustin Bolcaş a adus la cunoştinţă hotărârea Biroului comisiei, prin care s-a stabilit ca 
domnul deputat Gheorghe Ariton, secretar al comisiei, să se ocupe în mod expres de 
evidenţa prezenţei membrilor comisiei la şedinţele acesteia. În situaţia în care unii domni 
deputaţi sunt în imposibilitatea  de a paricipa la şedinţa comisiei, să informeze anticipat pe 
domnul preşedinte  Av. Lucian Augustin Bolcaş  sau pe domnul deputat Gheorghe Ariton � 
secretar al comisiei. 

Totodată s-a stabilit ca domnul deputat Gheorghe Ariton � secretar al 
comisiei � să se ocupe şi de ducerea la îndeplinire a hotărârii Biroului din 16 mai a.c. privind 
accesul persoanelor străine în sediul comisiei. 

La propunerea domnului deputat Dan Coriolan Simedru � vicepreşedinte al 
comisiei, s-a stabilit ca acesta să pregătească şi să prezinte domnului deputat Av. Lucian 
Augustin Bolcaş � preşedintele comisiei, documentaţia necesară pentru audierea conducerii 
Inspectoratului General al Poliţiei. 

Au fost prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul deputat Dan Matei 
Agathon � ministru.  

   
P R E Ş E D I N T E,    S E C R E T A R, 
 

       Av. Lucian Augustin Bolcaş   Gheorghe Ariton  
  



 
 

  

 
 
 
 


	S  I  N  T  E  Z  A

