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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 
 
 

PROCES  -  VERBAL 
al şedinţei din 28 şi 29 martie 2001 

 
 

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

Domnul Preşedinte Av. Lucian Augustin Bolcaş a propus ca activitatea 
comisiei să se desfăşoare astfel : 

În ziua de 28 martie 2001 � în plenul comisiei, cu următoarea      
Ordine de zi : 

1. Analiza proiectului de Raport asupra petiţiilor primite de comisie şi 
a modului de soluţionare a acestora, pentru perioada trimestrului I 
a.c., urmat de  discuţii şi propuneri ; 

        Diverse. 
În ziua de 29 martie a.c. plenul comisiei a hotărât ca activitatea 

comisiei să se desfăşoare pe subcomisii de analiză. 
În acest sens, fiecare subcomisie va analiza modul de soluţionare al 

memoriilor primite în perioada 14 � 21 martie a.c., precum şi conţinutul 
memoriilor înregistrate la comisie în perioada 21 � 28 martie a.c. 

Supusă la vot, comisia cu unanimiatte de voturi, a aprobat programul de 
desfăşurare a activităţii în zilele de 28, 29 martie a.c., precum şi Ordinea de zi. 

S-a trecut  apoi, la dezbateri, conform Ordinei de zi aprobate. 
La primul punct al Ordinei de zi s-a supus discuţiei şi dezbaterii 

Proiectul de Raport ce urmează a se prezenta de comisie la Biroul permanent 
asupra petiţiilor primite şi asupra modului de soluţionare a acestora, pe trimestrul I 
a.c. 
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Membrii comisiei, au formulat - pe textul prezentat - unele propuneri de 

îmbunătăţire care se referă la : 
- soluţiile concrete ce au fost date de autorităţile publice la petiţiile care 

le-au fost trimise spre rezolvare ; 
- sistematizarea materialului pe domenii şi subcomisii de activitate. 
Comisia a stabilit completarea Raportului cu propunerile şi 

amendamentele formulate pe text de către domnii deputaţi. În acest sens, domnii 
experţi Nicolae Iorga şi Marin Drăcea, vor definitiva redactarea Raportului până 
la data de 3 aprilie a.c. pentru a fi supus aprobării comisiei. 

La Diverse, la propunerea domnului Preşedinte Av. Lucian Augustin 
Bolcaş, comisia a stabilit ca în şedinţa de săptămâna viitoare să se poarte discuţii 
preliminare la �Proiectul de Lege privind reglementarea dreptului de 
petiţionare ( termene şi răspunderi ), ca iniţiativă parlamentară a comisiei�. 

La punctul doi al Ordinei de zi,  - respectiv activitatea desfăşurată de 
subcomisii în ziua de 29 martie a.c. - , s-au purtat discuţii cu privire la conţinutul 
memoriilor înregistrate  la comisie în perioada 21 � 28 martie a.c., stabilindu-se 
modalităţile de soluţionare a acestora şi repartizarea corespunzătoare pe 
subcomisii de analiză. 

 
 
     P R E Ş E D I N T E, 
 
        Av. Lucian Augustin Bolcaş 
     
 

 
 
 


