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PPAARRLLAAMMEENNTTUULL RROOMMÂÂNNIIEEII
CCoommiissiiaa PPaarrllaammeennttaarr aa RReevvoolluu iioonnaarriilloorr ddiinn DDeecceemmbbrriiee 11998899

SSIINNTTEEZZAA LLUUCCRR RRIILLOORR
EEDDIINN EEII DDIINN DDAATTAA DDEE 0044..0066..22001133

CCoommiissiiaa aa lluuccrraatt îînn pplleenn îînn zziiuuaa ddee mmaarr ii,, 0044 iiuunniiee 22001133,, oorraa 11550000..

OOrrddiinneeaa ddee zzii aa ffoosstt uurrmm ttooaarreeaa::

11.. DDiissccuuttaarreeaa RRaappoorrttuulluuii SSuubbccoommiissiieeii ddee lluuccrruu ddiinn ddaattaa ddee 1155..0055..22001133..

22.. DDiivveerrssee..

LLaa lluuccrr rriillee eeddiinn eeii aauu ppaarrttiicciippaatt 77 ppaarrllaammeennttaarrii ddiinn ttoottaalluull ddee 99

mmeemmbbrrii nnoommiinnaalliizzaa ii aaii CCoommiissiieeii aassttffeell:: PPrree eeddiinnttee ddeeppuuttaatt SSeeffeerr CCrriissttiiaann --

GGeeoorrggee,, VViicceepprree eeddiinnttee sseennaattoorr CCooccaa LLaauurreenn iiuu FFlloorriiaann,, SSeeccrreettaarr sseennaattoorr

PPaa ccaa LLiivviiuu -- TTiittuuss,, ddeeppuuttaatt FFiirrcczzaakk GGhheeoorrgghhee,, ddeeppuuttaatt MMiirrccoovviiccii NNiiccuullaaee,,

ddeeppuuttaatt GGuudduu VVaassiillee,, sseennaattoorr IIoonnii DDaann AAuurreell.. AAbbsseenn ii aauu ffoosstt:: sseennaattoorr

PPooppaa NNiiccoollaaee -- VVllaadd,, ddeeppuuttaatt RRoo ccaa MMiirrcceeaa..

LLaa pprriimmuull ppuunncctt aall oorrddiinniiii ddee zzii,, PPrree eeddiinntteellee CCoommiissiieeii,, ddoommnnuull

ddeeppuuttaatt SSeeffeerr CCrriissttiiaann -- GGeeoorrggee,, aa pprreezzeennttaatt RRaappoorrttuulluuii SSuubbccoommiissiieeii ddee

lluuccrruu ddiinn ddaattaa ddee 1155..0055..22001133..

PPee oorrddiinneeaa ddee zzii aa SSuubbccoommiissiieeii ddee lluuccrruu aa ffoosstt aauuddiieerreeaa ccoonntteessttaattaarriilloorr

ccaarree aauu ddeeppuuss ssoolliicciittaarreeaa ddee aauuddiieerree îînn ffaa aa mmeemmbbrriilloorr CCoommiissiieeii,, ppeennttrruu

ssuuss iinneerreeaa ccoonntteessttaa iieeii ii eelleemmeenntteelloorr ddeeppuussee llaa ddoossaarruull ppeerrssoonnaall..

CCoonntteessttaattaarriiii aauuddiiaa ii aauu ffoosstt:: AAnngghheell IIoonn ((DDoossaarr nnrr..1111770055)),, BBuunneeaa

LLiivviiuu ((DDoossaarr nnrr..2211221111)),, SSttrrooeessccuu NNiiccoollaaee -- MMaarriiuuss ((DDoossaarr nnrr..1133221155))..
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ÎÎnn uurrmmaa aauuddiieerriilloorr,, mmeemmbbrrii SSuubbccoommiissiieeii pprrooppuunn uurrmm ttooaarreellee::

-- RReessppiinnggeerreeaa ccoonntteessttaa iieeii ii aaccoorrddaarreeaa aavviizzuulluuii ppeennttrruu cceerrttiiffiiccaatt ddee

„„PPaarrttiicciippaanntt”” ppeennttrruu ddoommnniiii:: 11.. SSttrrooeessccuu NNiiccoollaaee -- MMaarriiuuss ((DDoossaarr

nnrr..1133221155)),, AAnngghheell IIoonn ((DDoossaarr nnrr..1111770055)),, BBuunneeaa LLiivviiuu ((DDoossaarr nnrr..2211221111))..

SS--aa vvoottaatt ccuu uunnaanniimmiittaattee ddee vvoottuurrii..

LLaa ppuunnccttuull ddiivveerrssee aall oorrddiinniiii ddee zzii,, ddoommnnuull ddeeppuuttaatt NNiiccoollaaee

MMiirrccoovviiccii aa mmeenn iioonnaatt ffaappttuull cc ,, iinnii iiaattiivvaa PPrree eeddiinntteelluuii CCoommiissiieeii,, ddoommnnuull

ddeeppuuttaatt SSeeffeerr CCrriissttiiaann -- GGeeoorrggee ddee aa ssee îînnttââllnnii ccuu rreevvoolluu iioonnaarriiii ddiinn

BBuuccuurree ttii eessttee ccoorreecctt ii uuttiill ppeennttrruu aa vveeddeeaa ccaarree eessttee ii ppuunnccttuull lloorr ddee

vveeddeerree..

DDee aasseemmeenneeaa,, ddoommnnuull ddeeppuuttaatt NNiiccoollaaee MMiirrccoovviiccii,, aa pprrooppuuss mmeemmbbrriilloorr

CCoommiissiieeii ccaa îînn ccaaddrruull vviiiittooaarreeii eeddiinn ee ddee lluuccrruu aa CCPPRRDD11998899 ss ffiiee iinnvviittaatt ii

ddoommnnuull SSooccaacciiuu VViiccttoorr -- SSeeccrreettaarr ddee SSttaatt aall SSSSPPRR ppeennttrruu aa nnee ccoommuunniiccaa

ssttaaddiiuull vveerriiffiicc rriilloorr ddoossaarreelloorr ddee pprreesscchhiimmbbaarree ii iinntteenn iiiillee GGuuvveerrnnuulluuii îînn

lleegg ttuurr ccuu iinnddeemmnniizzaa iiiillee ssuussppeennddaattee ppeennttrruu lluupptt ttoorriiii rreemmaarrccaa ii pprriinn

ffaappttee ddeeoosseebbiittee..

MMeemmbbrrii CCoommiissiieeii aauu ffoosstt ddee aaccoorrdd ccuu pprrooppuunneerreeaa ddoommnnuulluuii ddeeppuuttaatt

NNiiccoollaaee MMiirrccoovviiccii..

AAvvâânndd îînn vveeddeerree ffaappttuull cc oorrddiinneeaa ddee zzii aa ffoosstt eeppuuiizzaatt ,, PPrree eeddiinntteellee

CCoommiissiieeii,, ddoommnnuull ddeeppuuttaatt SSeeffeerr CCrriissttiiaann GGeeoorrggee,, aa ddeeccllaarraatt îînncchhiiss eeddiinn aa

CCoommiissiieeii PPaarrllaammeennttaarree aa RReevvoolluu iioonnaarriilloorr ddiinn DDeecceemmbbrriiee 11998899..
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