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Şedinţa comisiei din 18 mai 2005  
 
La şedinţă participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind conduse de 

domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate,                

în următoarea formulă :  

1. Prezentarea concluziilor desprinse în urma susţinerii               

Raportului de activitate a comisiei pe trimestrul I al anului 2005,                 

în faţa Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. 

2.  Analiza aspectelor sesizate în lucrările  intrate la comisie,                 

în perioada 10 - 13 mai  a.c. 

3. Discutarea dosarelor la care nu s-a primit încă răspuns de la 

instituţiile sesizate – nerespectându-se termenul legal – şi reformularea unor 

modalităţi de revenire, cu scopul de a invita instituţiile sesizate la mai multă 

operativitate. 

4. Semnalarea problemelor deosebite sesizate în teritoriu şi  

stabilirea programului de audiere, pentru şedinţele viitoare ale comisiei. 
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5. Desemnarea membrilor comisiei care vor asigura audienţele 

comisiei  în săptămâna 23 - 27  mai  a.c. 

6. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză                 

(audierea unor petenţi, studierea dosarelor repartizate, stabilirea autorităţilor 

competente cu verificarea aspectelor sesizate, urmărirea modului de soluţionare). 

 

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                 

Valer Dorneanu prezintă plenului comisiei concluziile desprinse în urma susţinerii 

Raportului de activitate pe trimestrul I al anului 2005, în faţa Biroului Permanent 

al Camerei Deputaţilor. 

Astfel, Biroul Permanent a reţinut din problematica cu care s-a 

confruntat comisia în primul trimestru al anului în curs, şi următoarele aspecte : 

• unele compartimente din Executiv (de exemplu,                 

Ministerul Justiţiei şi Ministerul Sănătăţii) nu răspund în termen sau trimit 

răspunsuri sub semnătura unor directori  ori şefi de servicii şi nu sub semnătura 

ministrului sau  a secretarului de stat – singurii subiecţi de drept care reprezintă 

autoritatea în cauză ; 

• constatarea – la nivelul unor prefecturi – a unor modalităţi de 

analiză superficială a cazurilor sesizate de comisie şi necesitatea implicării  mai 

responsabile din partea ministerului de resort ; 

• existenţa unui număr relativ ridicat de memorii având ca obiect 

nemulţumirea cetăţenilor faţă de actul de înfăptuire a justiţiei, dar şi faţă de 

soluţiile pronunţate de parchete în diverse cauze de cercetare. 
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La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                

Valer Dorneanu invită membrii comisiei să procedeze la analiza şi dezbaterea 

dosarelor înregistrate în perioada 10 – 13 mai a.c. 

Cu privire la situaţia dosarelor în care nu s-au primit                

răspunsuri  de la autorităţile sesizate – cel de-al treilea punct al ordinei de zi - 

domnul deputat Dragoş Dumitriu – secretarul comisiei, consideră oportună 

analizarea tuturor dosarelor restante şi solicită secretariatului tehnic întocmirea 

unei situaţii de acest gen. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu apreciază importantă o astfel de 

analiză şi propune plenului comisiei discutarea acestei probleme la şedinţa 

comisiei de miercurea viitoare. 

Propunerea este adoptată în unanimitate. 

Invitaţi de către domnul preşedinte Valer Dorneanu să  prezinte  

problemele deosebite semnalate în teritoriu, la punctul patru al ordinei de zi                 

i-au cuvântul următorii membrii ai comisiei : 

• domnul deputat Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei, 

care încunoştinţează plenul că nu s-a putut realiza deplasarea                

la Primăria Timişoara, cerând plenului comisiei să hotărască asupra oportunităţii 

acestei deplasări.  

Domnii deputaţi Dragoş Dumitriu şi Cătălin Micula convin că 

deplasarea se poate efectua în zilele de 26 şi 27 mai a.c.,  urmând a fi 

încunoştinţat – în prealabil – şi Primarul Municipiului Timişoara. 

•  
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• domnul deputat Dragoş Dumitriu consideră necesară 

discutarea răspunsului transmis de Prefectura judeţului Călăraşi, într-un dosar 

având ca obiect refuzul Primăriei Olteniţa de a încheia un contract de închiriere cu 

o societate comercială. Din acest punct de vedere, solicită celor prezenţi adoptarea                

– de principiu – a unei atitudini faţă de situaţiile în care unele instituţii ale statului                

(în cazul nostru, prefectura), îşi depăşesc atribuţiile şi competenţele ce le revin. 

La propunerea domnului preşedinte Valer Dorneanu, plenul comisiei 

hotărăşte discutarea acestui caz în şedinţa comisiei din 25 mai a.c. 

 

Cu privire la acordarea audienţelor pentru săptămâna viitoare, 

membrii comisiei au hotărât după cum urmează : 

• marţi,       24 mai a.c.    – deputat Mihail Sireţeanu; 
• miercuri,  25 mai a.c.    – deputat Garda Dezso ; 
• joi,           26 mai a.c.     – deputat Nicolae Bădălău. 

 
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte  

Valer Dorneanu declară şedinţa închisă. 

 

În continuare, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele 

patru subcomisii de lucru, procedând la analiza dosarelor  primite în ultimele zile 

la comisie şi hotărând asupra  modului de soluţionare. 
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Şedinţa comisiei din 19 mai a.c. 

În ziua de 19 mai a.c. membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe 

cele patru subcomisii de lucru, continuând activităţile începute în şedinţa din ziua 

anterioară.  

Astfel, trecând în revistă situaţia dosarelor repartizate pe fiecare 

subcomisie de analiză, au fost analizate – în primul rând – cazurile în care 

instituţiile sesizate nu au răspuns, precum şi cele în care s-au primit răspunsuri şi 

este necesară sesizarea altor autorităţi cu funcţii de control. 

De asemenea, la nivelul fiecărei subcomisii s-a hotărât asupra 

programului audierilor până la sfârşitul actualei sesiuni. 

 

 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                                    Valer  Dorneanu       
 
 


