
 
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 
 
 

P R O C E S � V E R B A L 
al şedinţei comisiei din  18 septembrie 2002 

 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, lucrările fiind conduse de 
domnul Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei. 

Sunt prezenţi 13 domni deputaţi, lipsind motivat domnul deputat       
Dan Matei Agathon � ministru şi nemotivat  domnul deputat Codrin Ştefănescu � 
membru. 

Ordinea de zi propusă de Biroul comisiei, a fost adoptată în 
unanimitate, în următoarea formulă : 

1. Audierea Domnului  Dănilă Nicolae � preşedintele                 
Băncii Comerciale Române � pe probleme privind privatizarea acestei bănci. 

 
2.      Audierea Domnului Deputat Valentin Vasilescu � cu privire                

la unele aspecte legate de cazul �Tigareta II�. 
 
3.   Analiza dosarelor cu termene depăşite � din cauza tergiversărilor 

unor instituţii abilitate  pentru  soluţionarea  cazurilor. 
 
 

La primul punct al ordinei de zi,  comisia constată că nu poate avea 
loc audierea Domnului Dănilă Nicolae � Preşedintele Băncii Comerciale Române,  
acesta  înaintând o adresă prin care suntem informaţi că problemele legate de 
privatizarea Băncii Comerciale Române vor fi expuse numai Comisiei de 
Privatizare, numită prin H.G. nr.326/22.03.2001. 



 
 

 

 
 
 
La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, plenul comisiei  a 

procedat la  audierea Domnului deputat Valentin Vasilescu, care a prezentat unele 
aspecte  legate de cazul �Ţigareta II�. Discuţiile au fost înregistrate pe bandă 
magnetică,  stenograma  făcând parte din prezentul proces-verbal. 

 
La ultimul punct al Ordinei de zi,  respectiv analiza dosarelor cu 

termene depăşite, plenul comisiei constată existenţa mai multor cazuri în care 
instituţiile abilitate cu analiza pe fond a problemelor sesizate, nu răspund în 
termenul prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

În acest sens,  s-a luat măsura  centralizării memoriilor � pe ministere 
şi instituţii sesizate � şi înaintării unor adrese către miniştrii şi coducătorii 
instituţiilor în cauză, cu atenţionarea obligaţiei de a răspunde în termen, obligaţie 
care  este reclamată şi de garantarea dreptului constituţional la petiţionare, nu 
umai de raportul existent între Legislativ şi Executiv. 

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

 
 
 


