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La şedinţă sunt prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul 
deputat Dan Matei Agathon � ministru. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Radu Ciuceanu � 
preşedintele comisiei. 

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

• Analiza problemelor sesizate în memoriile şi petiţiile 
adresate comisiei în perioada vacanţei parlamentare, respectiv 20 decembrie 
2001 �  31 ianuarie 2002 ; 

• Reactivarea dosarelor privind situaţia de la 
ROMTELECOM şi Banca Internaţională a Religiilor ; 

• Stabilirea programului privind invitarea la discuţii � în 
lunile februarie şi martie 2002 -  a reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii în 
domeniul cercetării fenomenului de abuz şi combaterii faptelor de corupţie. 

La primul punct al Ordinei de zi, a fost prezentată o informare 
privind situaţia memoriilor intrate la comisie pe durata vacanţei parlamentare, 
problematica sesizată în aceste memorii, precum şi răspunsurile primite de 
comisie din partea autorităţilor competente cu analiza pe fond a petiţiilor. 

Plenul comisiei este totodată încunoştiinţat asupra faptului că             
� în luna ianuarie  2002 � au fost încunoştiinţaţi,  toţi miniştrii, că - pe viitor - nu 
vor mai fi luate în consideraţie răspunsurile ce nu vor avea astfel de semnături, ce 
reprezintă nu numai garanţia unei corecte funcţionări a relaţiei                 
Parlament � Guvern, dar şi exprimarea punctului de vedere autorizat al 
respectivului minister.   

 



 
 

 

 
La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, domnul deputat           

Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei, invederează plenului  necesitatea 
�reactivării� unor cauze ce au constituit dezbateri ample în sesiunea anterioară, 
respectiv, cazul ROMTELECOM şi Banca Internaţională a Religiilor, cu atât 
mai mult, cu cât la nivelul comisiei au rămas nefinalizate unele acţiuni şi se 
impune exprimarea unui punct de vedere cât mai clar. 

La ultimul punct al Ordinei de zi,  membrii comisiei, în 
unanimitate, consideră deosebit de oportună întâlnirea cu Ministrul Autorităţii 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiunilor Statului, multe dintre 
aspectele sesizate în memoriile adresate comisiei impunând analiza modul în care 
sunt urmărite clauzele contractelor  de  privatizare şi conduita reprezentanţilor 
Statului în etapa post-privatizare,  

hotărând, în unanimitate,  ca întâlnirea să aibă loc în ultima 
decadă a lunii februarie a.c.,  pentru a se putea oferi astfel şi ministerului 
respectiv posibilitatea  prelucrării informaţiilor  şi datelor supuse analizei. 

 
În cea de-a doua parte a zilei, deputaţii şi-au desfăşurat activitatea 

pe cele patru subcomisii de analiză. 
 
 
 
P R E Ş E D I N T E,   S E C R E T A R, 
 
   Radu  Ciuceanu             Gheorghe Ariton 
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