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S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor comisiei din 20 şi 21 noiembrie 2001 

 
 

Lucrările comisiei s-au desfăşurat pe 20 şi 21 noiembrie 2001, 
conform Ordinei de zi adoptate. 

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

Pe 20 noiembrie a.c., între orele 15,00 şi 18,00, deputaţii comisiei   
şi-au desfăşurat activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 

În 21 noiembrie a.c., între orele 8,30 şi 14,00, membrii comisiei au 
procedat la analiza activităţii în perioada 12 � 20 noiembrie a.c. (audienţe acordate 
şi memorii cu aspecte deosebite), constatând următoarele : 

• memorii şi petiţii intrate la comisie    35 
• memorii şi petiţii soluţionate             109 
• memorii în curs de soluţionare             252 
• reveniri asupra unor memorii nesoluţionate   48 

 
În urma analizei efectuate, s-a concluzionat   : 

• necitatea intervenţiei pentru respectarea termenelor de 
comunicare a răspunsului transmis comisiei ; 

• atenţionarea autorităţilor asupra unor răspunsuri incomplete 
sau superficial analizate  şi 

• întocmirea unei �liste� privind problemele ce ar trebui  să fie 
supuse discuţiei la dialogul Plenului comisiei cu reprezentanţii 
diverselor autorităţi, precum şi a problemelor ce urmează a fi 
incluse în Raportul Comisiei pe semestrul II al anului în curs. 

 



 
 

 

 
 
 

Referitor la cercetarea efectuată  în teritoriu de către subcomisia 
condusă de domnul vicepreşedinte Dan Coriolan Simedru,  privitor la situaţia 
creată la Societatea Comercială �UTILAJ TRANSPORT� S.A. Alba Iulia,  

s-a luat act de faptul că, până în prezent, rămânând needificate 
aspecte de maximă importanţă  

se impune, alături de relaţiile solicitate Serviciului Român                
de Informaţii, transmiterea, de către Autoritatea pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiunilor Statului şi de către Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare a precizărilor referitoare la modul cum s-au derulat 
acţiunile pentru care legea prevede atribuţii şi obligaţii speciale în sarcina 
acestor autorităţi. 

Comisia reţine, totuşi, cu titlu de concluzie, faptul că  autoritatea 
competentă la nivelul Executivului cu privatizarea nu a sesizat faptul că 
anumite clauze contractuale  sunt eliptic formulate, situaţie  ce poate genera 
efecte juridice deosebite, chiar pe planul  prejudiciului material,  

după cum,  tot de principiu, se constată că momentul vânzării 
pachetului majoritar de acţiuni reprezintă şi momentul în care încetează 
orice activitate sau  orice răspundere a  �reprezentantului Statului�,  

de cele mai multe ori structurile A.P.A.P.S. (asemeni celor ale 
fostului F.P.S.) având numai rol decorativ în contextul unor obligaţii  ce ar 
trebui mult mai riguros  stabilite,  realizate dar şi urmărite. 

În finalul şedinţei, la propunerea preşedintelui comisiei, s-a hotărât 
solicitarea � de la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor din Senat �            
dosarului privind pe fostul senator Şerban Săndulescu, dosar referitor la 
�Afacerea Telecom�. 

Tot pe 21 noiembrie a.c., în cadrul programului rezervat activităţii în 
comisie, membrii Biroului au asigurat 5 audienţe, după cum urmează : 

 
1. Domnul deputat Gheorghe Ariton � secretar al comisiei, a primit 

în audienţă familia Filofteia şi Alexandru Joiţa din Bucureşti, al cărei memoriu a 
fost înregistrat la comisie sub nr.11.662/2001 ; 

 
2.  Acelaşi membru al Biroului,  domnul deputat Gheorghe Ariton, 

a primit în audienţă  Conducerea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Viti � 
Vinicolă � Odobeşti, judeţul Vrancea, reprezentată prin  Anghelache Gheorghe � 



 
 

 

director, Vartic Costică � manager general şef şi Rădulescu Laurian � şef contabil, 
care sesizează fapte de abuz şi corupţie ale unor reprezentanţi ai autorităţilor  
locale ( respectiv, Administraţie financiară, Poliţie, Justiţie, etc.) privind 
recuperarea unor pagube  (memoriu ce a fost înregistrat sub nr.11.710/2001) ; 

 
 
3. Au fost primite în audienţă - tot de către domnul deputat 

Gheorghe Ariton,  reprezentantele Ligii ASOCIAS-FARM, respectiv, doamnele 
Vesseli Doina şi Andrei Corina (memoriu înregistrat sub nr. 11.598/2001), care, 
susţinând necesitatea  modificării O.U.G. 152/1999, sesizează unele conduite 
negative ale asistentelor de farmacie, tocmai prin restrângerea drepturilor 
profesionale ale acestora. 

 
4. Domnul deputat Dan Coriolan Simedru � vicepreşedintele 

comisiei, a primit în audienţă pe domnul Herda Mihai din Bucureşti, memoriu 
înregistrat sub nr. 11.702/2001, care solicită sprijin pentru finalizarea cererii 
având ca obiect revendicarea  unui imobil naţionalizat, sesizând totodată asupra 
unor atitudini � considerate abuzive � ale Primăriei Generale a Capitalei. 

 
5. Domnul deputat Nicolae Grădinaru � vicepreşedintele comisiei, 

a primit în audienţă pe domnul Căpăţână Traian din Galaţi (memoriu înregistrat 
sub nr.11.697/2001), care, în numele său şi al rudelor sale, sesizează asupra 
nerespectării  dreptului de proprietate asupra unui imobil, drept consfinţit printr-o 
hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi investită cu formulă executorie. 

 
La audienţele acordate de membrii biroului, au participat domnii 

Iorga Nicolae � consilier parlamentar, Fierbinţeanu Gheorghe � expert 
parlamentar, precum şi Oprişan Emilian şi Liviu Preda � experţi colaboratori. 

 
 
 
 
P R E Ş E D I N T E,   S E C R E T A R, 
 
   Radu  Ciuceanu    Gheorghe Ariton   
 
       
 



 
 

 

 
 
 

 


