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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 
 
 

PROCES  -  VERBAL 
privind activitatea Comisiei în ziua de 28 august 2001 

 
 

La şedinţă au paricipat membrii comisiei, lucrările fiind conduse de 
domnul deputat Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei. 

Sunt prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul deputat       
Dan Matei Agathon � ministru. 

Domnul preşedinte Radu Ciuceanu a propus următoarea Ordine de zi : 
1. Măsuri organizatorice � pentru buna desfăşurare şi 

eficientizarea activităţii comisiei ; 
2. Diverse 

Supusă la vot, comisia a aprobat � în unanimitate � Ordinea de zi 
propusă. 

Conform Ordinei de zi, la primul punct, domnul preşedinte            
Radu Ciuceanu a prezentat   situaţia actuală a activităţii comisiei, a problemelor 
urgente de rezolvat � din mers � făcând un apel, în acest sens, la membrii comisiei 
să participe activ şi unitar la buna desfăşurare a activităţii comisiei. 

Totodată,  solicită din partea domnilor deputaţi, propuneri concrete care 
să conducă la creşterea calităţii şi operativităţii în soluţionarea tuturor sarcinilor ce 
revin comisiei, potrivit prevederilor art.175 şi 176 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 

În acest scop, subliniază necesitatea definitivării şi adoptării urgente a 
Regulementului de funcţionare a Comisiei, care este deja întârziat. 

Totodată, domnul preşedinte Radu Ciuceanu, a adus la cunoştinţa 
membrilor comisiei că a fost chemat de domnul Secretar General al Camerei 
Deputaţilor - Cristian Ionescu, care, a decis reducerea posturilor de colaboratori 
externi : un consilier, un referent şi un post de secretar dactilograf � cu toate că, 
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printr-o notă specială, conducerea comisiei solicitase necesitatea suplimentării 
posturilor de personal tehnic şi de specialitate (consilieri, experţi şi referenţi 
tehnici) şi asigurării unor mijloace necesare bunei desfăşurări a comisiei (un 
autoturism şi mijloace financiare). 

Cu măsura luată � de domnul Secretar General al Camerei 
Deputaţilor � domnul preşedinte Radu Ciuceanu nu a fost de acord, solicitând 
ca membrii comisiei să-şi expună punctul de vedere şi asupra acestei probleme. 

Au luat cuvântul : 
Domnul deputat Dan Coriolan Simedru � vicepreşedintele comisiei,  

în cuvântul său a scos în evidenţă că măsura luată de domnul Secretar General al 
Camerei Deputaţilor de a reduce posturile de colaboratori externi ai comisiei, este 
dăunătoare activităţii comisiei şi susţine propunerea domnului preşedinte        
Radu Ciuceanu de a se interveni urgent pentru blocarea acestei măsuri şi a se 
elabora un material fundamentat pentru solicitarea suplimentării posturilor de 
personal la comisie. 

Domnul deputat Codrin Ştefănescu � membru al comisiei, în cuvîntul 
său, şi-a exprimat acordul cu propunerile domnului preşedinte Radu Ciuceanu 
privind îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii comisiei, propuneri pe care le 
susţine nemijlocit. 

Totoddată, consideră necesară elaborarea şi aprobarea urgentă a 
Regulamentului de funcţionare al comisiei. 

Domnul deputat Mihail Sireţeanu � secretarul comisiei � în cuvântul 
său subliniază că măsura luată de Secretarul General al Camerei Deputaţilor, este 
de natură să frâneze şi să creeze greutăţi în desfăşurarea activităţii comisiei. Pentru 
aceasta, propune o intervenţie urgentă, bine  fundamentată,  la Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor,  pentru suplimentarea posturilor necesare comisiei, 
propunere care să fie semnată de toţi membrii comisiei. 

Domnul deputat Ilie Merce � membru al comisiei, a scos în evidenţă 
necesitatea elaborării şi adoptării urgente a Regulamentului de funcţionare al 
Comisiei, expunându-şi totodată acordul pentru propunerile ce vizează 
îmbunătăţirea activităţii comisiei. 

Domnul deputat Raj Tunaru � membru al comisiei, a propus ca 
pentru adoptarea unui Regulament de funcţionare al Comisiei, care să răspundă 
cerinţelor şi sarcinilor actuale şi de perspectivă, este necesară o documentare în 
ţările cu activitate parlamentară consolidată � aşa cum este, de exemplu, în Elveţia 
-  documentare care să fie valorificată în cadrul proiectului de Regulament al 
comisiei noastre. 
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Domnul deputat Adrian Gheorghiu � membru al comisiei, a fost de 
acord cu propunerile referitoare la eficientizarea activităţii comisiei. 

Domnul deputat Gheorghe Ariton � secretarul comisiei, în cuvîntul 
său, şi-a exprimat acordul � în totalitate � pentru promovarea urgentă a măsurilor 
necesare pentru buna desfăşurare a activităţii comisiei, mai ales a celor legate de 
asigurarea personalului de specialitate, a mijloacelor materiale (mijloace de 
transport pentru deplasare în teritoriu) şi a celor financiare (pentru acoperirea 
cheltuielilor) pentru cercetări şi anchete în teritoriu. 

În continuarea discuţiilor, domnul preşedinte Radu Ciuceanu a 
constatat faptul că, factorii de răspundere din conducerea Ministerului de Interne, 
Inspectoratului General al Poliţiei, Ministerului Administraţiei Publice şi 
Serviciului Român de Informaţii, cărora li se trimit sesizări cu conţinut de abuz 
sau corupţie, dau răspunsuri superficiale şi cu întârziere  asupra modului de 
soluţionare a cazurilor sesizate. 

Pentru înlăturarea acestor neajunsuri este necesară întreprinderea 
unor măsuri concrete şi eficiente din partea comisiei. 

În încheierea primului punct al ordinei de zi, domnul Radu Ciuceanu 
� preşedintele comisiei, a supus la vot propunerile făcute de membrii comisiei şi 
anume : 

1. Intervenţia imediată la Secretarul General al Camerei Deputaţilor, 
pentru blocarea măsurii de reducere a celor trei posturi de colaboratori externi ; 

2. Solicitarea aprobării Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor,        
a suplimentării numărului de personal al comisiei, cu un post de expert 
parlamentar, două posturi de referenţi tehnici şi un post de consilier colaborator 
extern şi asigurarea  celorlalte mijloace necesare bunei activităţi a comisiei. În 
acest scop, Biroul comisiei urmează să elaboreze un material fundamentat, care să 
fie semnat de toţi membrii comisiei. 

3. Organizarea unei întâlniri a membrilor comisiei, cu factorii de 
conducere din Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Poliţiei, Ministerul 
Administraţiei Publice şi Serviciul Român de Informaţii, în care să se discute : 

• Cadrul general al colaborării dintre instituţiile noastre, cu 
stabilirea modalităţilor de lucru şi de eficientizare a activităţii, 
pentru eliminarea neajunsurilor semnalate ; 

• Măsuri concrete de manifestare, pe diferite planuri sociale, a 
abuzurilor şi corupţiei. 

Data şi tematica discuţiilor urmează a fi stabilite şi comunicate domnilor 
deputaţi de către Biroul comisiei. 
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Supuse la vot, fiecare propunere, a fost aprobată în unanimitate. 
La punctul doi al Ordinei de zi � Diverse � domnul preşedinte       

Radu Ciuceanu aduce la cunoştinţa comisiei că, pentru stabilirea Ordinei de zi 
pentru fiecare şedinţă a comisiei, Biroul comisiei se va întâlni în fiecare zi de luni 
din săptămână, urmând ca Ordinea de zi să fie adusă la cunoştinţa membrilor 
comisiei � prin document � la caseta fiecărui domn deputat. 

În încheierea şedinţei, domnul Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei, 
recomandă o colaborare mai bună şi eficientă a tuturor membrilor din comisie şi a 
Biroului, indiferent de partidul pe care îl reprezintă, în vederea rezolvării 
concrecte, competente şi operative a sarcinilor ce revin comisiei, mulţumind - în 
acest scop � tuturor membrilor comisiei pentru participare la discuţii. 

 
 
 
    P R E Ş E D I N T E, 
 
                 Radu  Ciuceanu 
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