
 
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

 Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din ziua de 28 august 2001 

 
 

Activitatea comisiei � în ziua de 28 august 2001 � s-a desfăşurat, 

conform Ordinei de zi aprobate. 

Au fost prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul deputat 

Dan Matei Agathon � ministru. 

La primul punct al Ordinei de zi, în urma discuţiilor purtate, 

comisia � în unanimitate de voturi � a hotărât : 

1. Intervenţia imediată la Secretarul General al Camerei Deputaţilor, 

pentru blocarea măsurii de reducere a celor trei posturi de colaboratori externi ; 

2. Solicitarea aprobării Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor,        

a suplimentării numărului de personal al comisiei, cu un post de expert 

parlamentar, două posturi de referenţi tehnici şi un post de consilier colaborator 

extern şi asigurarea  celorlalte mijloace necesare bunei activităţi a comisiei. În 

acest scop, Biroul comisiei urmează să elaboreze un material fundamentat, care să 

fie semnat de toţi membrii comisiei. 



 
 

 

3. Organizarea unei întâlniri a membrilor comisiei, cu factorii de 

conducere din Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Poliţiei, Ministerul 

Administraţiei Publice şi Serviciul Român de Informaţii, în care să se discute : 

• Cadrul general al colaborării dintre instituţiile noastre, cu 

stabilirea modalităţilor de lucru şi de eficientizare a activităţii, 

pentru eliminarea neajunsurilor semnalate ; 

• Măsuri concrete de manifestare, pe diferite planuri sociale, a 

abuzurilor şi corupţiei. 

 

La punctul doi al Ordinei de zi � Diverse � domnul preşedinte       

Radu Ciuceanu aduce la cunoştinţa comisiei că, pentru stabilirea Ordinei de zi 

pentru fiecare şedinţă a comisiei, Biroul comisiei se va întâlni în fiecare zi de luni 

din săptămână, urmând ca Ordinea de zi să fie adusă la cunoştinţa membrilor 

comisiei � prin document � la caseta fiecărui domn deputat. 

 

 

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

 
 

 
 
 


