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

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 24 şi 25 februarie 2004
La şedinţe participă toţi membrii comisiei, lucrările comisiei fiind
conduse de domnul deputat Radu Ciuceanu – preşedintele comisiei.
Şedinţa comisiei din 24 februarie a.c. :
1.
Audierea doamnei Gabriela Coman – Preşedintele Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţii, referitor la scandalul
internaţional privind adopţiile.
Şedinţa comisiei din 25 februarie a.c. :
1.
Audierea domnului Prof. Dr. Ing. Cristian Hera – Preşedintele
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, a domnului Sin Gheorghe – secretar
general ASAS, a doamnei Viorica Bălan – director şi a domnului Radu
Matejezuk – contabil şef la Staţiunea de Cercetare şi dezvoltare pentru
pomicultură Băneasa.
În ziua de 24 februarie a.c. comisia, întrunită în plen, a aprobat
demisia domnului deputat Nicolae Grădinaru din funcţia de vicepreşedinte şi
numirea domnului deputat Iriza Scarlat în locul acestuia.
Din partea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor a participat
domnul Secretar Tudor Mohora.
În continuare, membrii comisiei au procedat la audierea doamnei
Gabriela Coman – Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi
Adopţii, referitor la scandalul internaţional privind adopţiile.
Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, stenograma făcând
parte integrantă din prezentul proces-verbal.
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În ziua de 25 februarie a.c., membrii comisiei au procedat la
audierea domnului Prof. Dr. Ing. Cristian Hera – Preşedintele Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice, a domnului Sin Gheorghe – secretar general ASAS, a
doamnei Viorica Bălan – director şi a domnului Radu Matejezuk – contabil şef
la Staţiunea de Cercetare şi dezvoltare pentru pomicultură Băneasa.
Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, stenograma făcând
parte integrantă din prezentul proces verbal.
La ultimul punct al ordinei de zi, s-au analizat dosarele înregistrate
la comisie în perioada 16 – 23 februarie a.c., repartizarea acestora domnilor
consilieri parlamentari şi consilieri colaboratori, stabilind priorităţi în legătură cu
procedura şi modul de rezolvare.

P R E Ş E D I N T E,
Prof. Univ. Dr. Radu Ciuceanu
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