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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 

P R O C E S   -   V E R B A L 
privind activitatea comisiei în ziua de 4 mai 2001 

 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, lucrările fiind conduse de 

Domnul Deputat Av. Lucian Augustin Bolcaş � Preşedintele comisiei. 

Sunt prezenţi 13 domni deputaţi, lipsind motivat Domnul Deputat 

Dan Matei Agaton � ministru şi nemotivat Domnul Deputat Tocu Iulian Costel � 

P.D.S.R. 

Domnul Preşedinte Av. Lucian Augustin Bolcaş a propus următoarea 

Ordine de zi : 

1. Aducerea la cunoştinţa membrilor comisiei a concluziilor 

rezultate în urma discutării de către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a 

�Raportului de activitate al comisiei pe perioada 1 ianuarie � 31 martie 

2001�; 

2. Desfăşurarea activităţii comisiei pe subcomisii de analiză. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

La primul punct al Ordinei de zi, Domnul Preşedinte                 

Av. Lucian Augustin Bolcaş a adus la cunoştinţa comisiei concluziile rezultate din 

discutarea în Biroul Permanent a �Raportului de activitate al comisiei pe 

trimestrul I a.c. şi anume : 
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- aprecierea favorabilă a activităţii comisiei, prezentate prin 

Raportul respectiv ; 

- aprobarea propunerilor înscrise în Raport ; 

- prezentarea � de către comisie � în 2 � 3 săptămâni a unor măsuri 

concrete, inclusiv a Regulamentului de funcţionare, care să 

conducă la creşterea rolului şi eficienţei activităţii comisiei în 

cadrul Camerei Deputaţilor. 

La punctul doi al Ordinei de zi, activitatea comisiei s-a desfăşurat 

în cadrul subcomisiilor de analiză. 

În acest scop, s-au purtat discuţii cu privire la memoriile înregistrate 

la comisie în perioada 19 aprilie � 3 mai a.c., stabilindu-se modalităţile de 

soluţionare şi repartizare corespunzătoare a acestora. 

În cadrul subcomisiei coordonate de Domnul Deputat Nicolae 

Grădinaru � Vicepreşedintele comisiei, s-a procedat la audierea reprezentanţilor 

Poliţiei Capitalei, în cazul privind memoriul adresat comisiei referitor la 

S.C.�BUCUR� S.A. Bucureşti. 

În cadrul subcomisiei coordonate de Domnul Deputat Gheorghe 

Ariton � Secretarul comisiei, au fost primiţi în audienţă � la cererea acestora � 

părinţii a doi militari, victime ale Revoluţiei din decembrie 1989 în cazul 

�Aeroportul Otopeni�. 

 

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