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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 

PROCES  -  VERBAL 
 privind activitatea Comisiei în perioada 2 � 6  aprilie a.c.  

 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, lucrările fiind conduse de 
domnul deputat Av. Lucian Augustin Bolcaş � Preşedintele comisiei. 

Sunt prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul deputat Dan 
Matei Agaton ( ministru ). 

Domnul Preşedinte Av. Lucian Augustin Bolcaş a propus ca activitatea 
comisiei să se desfăşoare astfel : 

În zilele de 2 şi 3 aprilie 2001 � în plenul comisiei, cu următoarea 
Ordine de zi : 

1. Dezbateri şi propuneri privind redactarea definitivă a proiectului 
de Raport asupra petiţiilor primite de comisie şi a modului de soluţionare a 
acestora, pentru perioada trimestrului I a.c. ( conform prevederilor Regulamentului 
Camerei Deputaţilor, art.176 ) ; 

2.    Diverse. 
În ziua de 4 aprilie 2001 s-a hotărât ca activitatea comisiei să se 

desfăşoare pe subcomisii de analiză. 
În zilele de 5 şi 6 aprilie a.c. : studiu individual asupra proiectelor 

privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2001 şi Legea Bugetului Asigurărilor 
Sociale  pe anul 2001. 

Ordinea de zi propusă de Domnul Preşedinte Av. Lucian Augustin 
Bolcaş a fost aprobată, în unanimitate, de membrii comisiei. 

Conform Ordinei de zi adoptate, s-a supus discuţiei şi dezbaterii 
proiectul de Raport al comisiei asupra petiţiilor primite şi asupra modului de 
soluţionare a acestora pe trimestrul I a.c. În acest sens, membrii comisiei au 
formulat � pe textul prezentat � unele propuneri de îmbunătăţire, forma definitivă 
a  Raportului urmând a fi supusă � pentru aprobare � în şedinţa viitoare a comisiei. 
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Propunerile de îmbunătăţire a redactării Raportului se referă la : 
• prezentarea concretă a soluţiilor date de  autorităţile publice la 

petiţiile care le-au fost trimise spre soluţionare ; 
• concluziile şi modul de soluţionare a sesizărilor ce au făcut 

obiectul unor analize de cercetare a cazurilor cu deplasare în 
teritoriu. 

Refacerea şi definitivarea redactării Raportului va fi terminată până la 
data de 5 aprilie a.c. 

La Diverse s-a hotărât ca membrii comisiei să prezinte domnului 
deputat Nicolae Grădinaru � Vicepreşedintele comisiei � în termen de 10 zile � 
propuneri concrete privind modificarea Regulamentului Comisiei şi 
Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

Pe baza acestora, se va întocmi un Proiect de Regulament al comisiei 
ce va fi  supus dezbaterii şi adoptării de către plenul comisiei. Amendamentele 
privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, după dezbatere şi 
adoptare de către comisie, vor fi înaintate Comisiei pentru Regulament. 

În ziua de 4 aprilie a.c. activitatea comisiei s-a desfăşurat pe 
subcomisii de analiză. În acest scop, s-au purtat discuţii şi analize cu privire la 
conţinutul memoriilor înregistrate la comisie în perioada 29 martie � 3 aprilie 
a.c., stabilindu-se modalităţile de soluţionare a acestora şi repartizarea 
corespunzătoare a acestora. 

În zilele de 5 şi 6 aprilie a.c. activitatea în comisie a constat în studiul 
individual asupra Proiectului Legii Bugetului de Stat  şi a Proiectului 
Bugetului Asigurărilor Sociale pe anul 2001. 

 
 
    P R E Ş E D I N T E, 
 
       Av. Lucian Augustin Bolcaş 

 
 
 


