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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din  1 şi 2 octombrie 2002 

 
 
La şedinţe participă toţi membrii comisiei, lipsind motivat domnul 

deputat Dan Matei Agathon � ministru. 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Radu  Ciuceanu � 

preşedintele comisiei. 
Şedinţa comisiei din 1 octombrie  a.c. a avut următoarea            

Ordine de zi : 
1. Audierea domnului Iacob ZELENCO � Secretar  de Stat  în 

cadrul Autorităţii pentru privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în 
legătură cu privatizarea S.C. �SIDEX� S.A. Galaţi  şi S.C. �REPUBLICA�S.A. 
Bucureşti; 

2. Vizionarea casetei video a emisiunii �Diaconescu în direct� 
din  data de 10 septembrie a.c. a postului de televiziune �OTV�. 
 

La primul punct al ordinei de zi, a avut loc o discuţie a membrilor 
comisiei cu Domnul Iacob ZELENCO � Secretar  de Stat  în cadrul Autorităţii 
pentru privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în legătură cu 
privatizarea S.C. �SIDEX� S.A. Galaţi  şi S.C. �REPUBLICA�S.A. Bucureşti; 

Discuţia a fost înregistrată pe bandă magnetică, stenograma acestui 
dialog făcând parte integrantă din prezentul proces verbal. 

3. La al doilea punct al ordinei de zi membri comisiei care  nu 
urmăriseră emisiunea  �Diaconescu în direct� din  data de 10 septembrie a.c., în 
urma căreia Consiliul Naţional al Audiovizualului a   retras licenţa de emisie a 
postului de televiziune �OTV�, au vizionat caseta cu respectiva emisiune pentru a 
se edifica în privinţa  motivelor posibile pentru care C.N.A. a dispus o măsură atât 
de drastică.   
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Şedinţa comisiei din 2 octombrie  a.c.  a avut următoarea            
Ordine de zi : 

1. Audierea  membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului 
cu privire la  retragerea licenţei postului de  televiziune  �OTV�; 

2. Audierea doamnei dr. MARIA SĂVULESCU � director la 
spitalul de psihiatrie din Gura Ocniţei � Judeţul Dâmboviţa; 

3. Audierea domnului UNGUR AUREL - Vicepreşedinte al 
Asociaţiei Antifasciştilor din România. 

 
 
La primul punct al ordinei de zi, s-a procedat la audierea membrilor 

Consiliului Naţional al Audiovizualului cu privire la  retragerea licenţei 
postului de  televiziune  �OTV�, discuţiile fiind înregistrate pe bandă 
magnetică, iar stenograma făcând parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 
Celelalte audieri, prevăzute la punctele 2 şi 3 ale ordinei de zi,  

membrii prezenţi ai comisiei  au hotărât să le amâne pentru o şedinţă viitoare. 
Astfel, în încheierea şedinţei, domnul preşedinte al comisiei i-a invitat pe membrii 
prezenţi să facă propuneri privind audierile viitoare ale comisiei, stabilindu-se ca, 
până la şedinţa următoare a comisiei, fiecare membru să depună lista cu propuneri 
şi priorităţi. 

 
 

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

 

 
 


