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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
13 iunie 2001

La şedinţă au participat 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 Agathon – ministru.

Domnul preşedinte Av. Lucian Augustin Bolcaş, a propus
următoarea  odine de zi:

1. Hotărârea  Biroului Comisiei de a purta discuţii cu
domnul general de divizie – TOMA ZAHARIA – secretar de stat şi
prim adjunct al ministrului de interne şi cu domnul general de brigadă
FLORIN  SANDU – inspector general al Inspectoratului General al
Poliţiei ( în acest scop s-a difuzat, pentru studiu, materialul elaborat de
experţii comisiei). Comisia a fost de acord cu ordinea de zi propusă.

2. Totodată comisia a hotărât continuarea şi finalizarea
proiectului  de Regulament de funcţionare al Comisiei în şedinţa
comisiei din 20 iunie a.c.
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      În  cadrul ordinei de zi aprobată,  la ora  11,30  s-a
întrunit Biroul Comisiei, prezenţi fiind: domnul Av. Lucian Augustin
Bolcaş -  preşedinte, domnul Nicolae Grădinaru – vicepreşedinte,
domnul Dan  Coriolan Simedru – vicepreşedinte, domnul Gheorghe
Ariton – secretar, pentru a hotărî cu privire la modalităţile de
desfăşurare a discuţiilor cu domnul general de divizie
TOMA ZAHARIA – secretar de stat şi prim adjunct al Ministrului
de Interne şi cu domnul general de brigadă FLORIN SANDU
– Inspector General al Inspectoratului General al Poliţiei.

S-a reţinut că reprezentanţii  presei, care nu au fost invitaţi la
discuţie, şi care au primit informaţii pesonale eronate cu privire la
activitatea comisiei, în sensul că, în loc de discuţii cu factorii de
conducere ai Ministerului de Interne, ar avea loc audieri, biroul a
apreciat că participarea reprezentanţilor presei la discuţii ar conduce la
denaturarea sopului propus de comisie. De asemenea s-a reţinut şi faptul
că materialul care a stat la baza acestor discuţii, nu a fost completat cu
părerea unor deputaţi din comisie, oferind prin forma lui actuală,
numai o bază de discuţie tehnică de lucru privind modalitatea şi
metodele de colaborare – între Comisie şi Ministerul de Interne.

În aceste condiţii, Biroul Comisiei a satbilit ca discuţiile să
se poarte numai de către reprezentanţii Biroului Comisiei cu cei doi
reprezentanţi ai conducerii Ministerului de Interne, respectiv
domnul general TOMA ZAHARIA şi domnul general FLORIN
SANDU.

În cadrul întâlnirii de lucru, s-au discutat următoarele
probleme:

•  Cadrul general al colaborării dintre instituţiile noastre,
cu stabilirea modalităţilor de lucru şi de eficientizare a
activităţii pentru eliminarea neajunsurilor semnalate.
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•  Măsuri concrete privind combaterea formelor actuale
de manifestare, pe diferite planuri sociale, a  abuzului
şi corupţiei.

•  Colaborarea în activitatea viitoare, în vederea
promovării unor iniţiative legislative în acest domeniu.

Domnul general de divizie TOMA ZAHARIA
– secretar de stat şi prim adjunct al Ministrului de Interne, a
apreciat ca deodebit de importantă şi necesară iniţiativa comisiei în
problematica abordată.

Domnul Av. Lucian Augustin Bolcaş, preşedintele
comisiei a propus ca anumite probleme ce vor fi identificate punctual de
ambele părţi, să fie discutate în plenul comisiei, propunerea a fost
acceptată urmând ca data întâlnirii să fie stabilită ulterior.

În continuare, după întâlnirea de lucru, Biroul Comisiei,
a stabilit ca, în perioada 27-30 august a.c., să aibă loc şedinţe ale
comisiei în care să se dezbată şi să se finalizeze “ Raportul de
activitate al comisiei pe trimestrul II”, pe care să-l prezinte Biroului
Permanental Camerei Deputaţilor, conform art. 176 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor la începutul sesiunii din septembrie 2001.

În încheierea lucrărilor, s-a redactat un comunicat de
presă, ce se anexează la prezentul proces-verbal.

                    P R E Ş E D I N T E,

             Av. Lucian Augustin  Bolcaş
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