PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii

PROCES – VERBAL
al şedinţelor comisiei din 23, 24, 25 şi 26 august 2004
La şedinţe au fost prezenţi toţi membrii comisiei. Lucrările au fost
conduse de domnul deputat Radu Ciuceanu – Preşedintele comisiei. Supusă la vot,
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, sub următoarea formulă :
• Analiza cazurilor pentru care în semestrul I al anului
2004, comisia a fost obligată să revină de două sau mai
multe ori. Gruparea pe instituţiile sesizate de comisie
(prefecturi, ministere, parchete) ;
• Discutarea programului comisiei pentru sesiunea de
toamnă, privind discuţiile plenului comisiei cu
reprezentanţii autorităţilor sesizate de comisie ;
• Dezbateri şi propuneri privind întocmirea Proiectului de
Raport de activitate al comisiei pe semestrul I a.c.
Lucrările comisiei s-au desfăşurat după cum urmează :
În zilele de 23, 24 şi 25 august a.c. membrii comisiei şi-au desfăşurat
activitatea pe cele patru subcomisii de lucru, fiecare subcomisie analizând
dosarele înregistrate în ultima perioadă, stabilind priorităţi şi hotărând în legătură
cu procedura şi modul de soluţionare a dosarelor.
De asemenea, s-au luat în discuţie dosarele ale căror adrese au fost
înaintate către instituţiile competente cu soluţionarea cazurilor şi nu s-a primit
răspuns. În acest sens, s-a stabilit elaborarea adreselor de revenire.
În ziua de 26 august a.c., membrii comisiei au luat în discuţie
propunerile privind întocmirea Proiectului de Raport de activitate pe semestrul I
a.c.

De asemenea, s-a hotărât publicarea Volumului III al lucrării „Război
Total Împotriva Corupţiei”, intitulat „Dosarul falimentului premeditat al BIR.
Demersurile Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii”.
PREŞEDINTE,
Prof.univ.dr. Radu Ciuceanu
VICEPREŞEDINTE,
Iriza Scarlat

VICEPREŞEDINTE,
Dan Coriolan Simedru

S E C R E T A R,

S E C R E T A R,

Sireţeanu Mihail

Ariton Gheorghe

Becsek Garda Dezideriu – membru ____________________
Gheorghiu Adrian – membru ______________________
Merce Ilie – membru ______________________
Mircea Costache – membru _______________________
Dan Matei Agathon – membru _______________________
Grădinaru Nicolae – membru _____________________
Nechifor Cristian – membru _________________
Raicu Romeo Marius – membru ____________________
Ştefănescu Codrin – membru ________________
Tunaru Raj Alexandru – membru ____________________
Ţocu Iulian Costel – membru _____________________

