
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor  comisiei din  2 martie 2005 

  
La şedinţă au participat 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.  Analiza petiţiilor intrate la comisie în ultima perioadă. 
2. Informarea comisiei asupra scrisorii Biroului de Informare al Consiliului 

Europei la Bucureşti, cu privire la oportunitatea unei întâlniri între membrii Comisiei pentru 
Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii din Camera Deputaţilor cu reprezentanţii 
acestei instituţii. 

3.  Analiza propunerilor cu privire la modificarea Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare al comisiei, formulate de domnii deputaţi, membrii ai comisiei. 
 

Domnul preşedinte  Valer Dorneanu informează plenul comisiei de faptul că s-a 

primit o adresă, prin care domnul ministru aduce la cunoştinţă imposibilitatea prezentării sale la 

comisie în ziua de 2 martie a.c., întrucât în data susmenţionată,  urmează a avea o întâlnire cu 

diferite oficialităţi europene. În acest sens, Domnia sa  solicită reprogramarea întâlnirii. 

Propunând invitarea domnului ministru Vasile Blaga, pentru miercuri,                 

9 martie a.c., ora 10,00, plenul comisiei este de acord în unanimitate. 

1. Revenind la Ordinea de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu  supune 

membrilor comisiei analiza şi dezbaterea aspectelor cuprinse la primul punct , respectiv, analiza 

dosarelor intrate la comisie în perioada 21 februarie – 28 februarie a.c., trecând în revistă fiecare 

din cele 28 de cauze înregistrate în perioada de referinţă şi hotărându-se asupra modului de 

soluţionare a acestora. 
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Referitor la discuţiile insistente cu privire la oportunitatea preocupării comisiei 

faţă de petiţii, domnul preşedinte Valer Dorneanu are de făcut două   comentarii : În primul 

rând, se referă la trierea tuturor sesizărilor în funcţie de complexitatea şi de gravitatea 

problemelor sesizate, iar în al doilea rând,  aduce la cunoştinţa plenului practica folosită în 

legislatura anterioară : atunci când nu s-a primit un răspuns în termen legal, comisia  s-a adresat 

în repetate rânduri instituţiilor competente, insistându-se asupra primirii unui răspuns.                

În acest sens, domnul preşedinte Valer Dorneanu este de părere ca o parte din sesizările comisiei 

la care nu s-au primit răspunsuri în termen legal, să fie în continuare ţinute sub observaţie, 

procedând la elaborarea adreselor de revenire către instituţiile competente, iar pentru cealaltă 

parte a sesizărilor – cele la care s-au făcut deja peste 10 reveniri, începând cu anul 2002 şi care 

nu prezintă situaţii deosebite – să se procedeze la elaborarea referatelor de clasare. 

Domnul deputat Tudor Mohora susţine propunerea domnului preşedinte Valer 

Dorneanu, în ceea ce priveşte trierea sesizărilor în funcţie de complexitatea şi de gravitatea 

problemelor şi îşi exprimă nemulţumirea privind indiferenţa cu care este tratată uneori comisia, 

prin netransmiterea – în termen legal – a răspunsurilor din partea instituţiilor sesizate. În acest 

sens, domnul deputat Mohora  propune ca odată cu întocmirea Raportului de activitate al 

comisiei care va fi înaintat Biroului Permanent, să fie publicată şi o listă cu autorităţile care 

încalcă legea, prin netrimiterea unui răspuns comisiei parlamentare,   listă ce ar trebui 

înaintată atât presei, cât  şi Guvernului României.     După părerea dânsului, această procedură 

ar putea să sensibilizeze autorităţile sesizate cu soluţionarea cazurilor şi determinarea acestora 

de a trimite un răspuns comisiei noastre. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu este de acord cu propunerea domnului 

deputat Tudor Mohora, solicitând corpului tehnic al comisiei menţionarea tuturor acestor 

precizări şi în procesul verbal. 

2. La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, respectiv, informarea comisiei 

asupra scrisorii Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti,  domnul preşedinte 

Valer Dorneanu aduce la cunoştinţa membrilor comisiei faptul că acest Birou, în urma întâlnirii 

cu Comisia pentru Egalitate de Şanse, îşi manifestă dorinţa de a purta un dialog şi cu comisia 

noastră, intenţionând a explica ce se urmăreşte prin înfiinţarea acestui Birou de Informare. 
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Domnul preşedinte Valer Dorneanu consideră necesară întâlnirea cu acest Birou 

şi propune plenului stabilirea unei întâlniri, pentru săptămâna viitoare. Astfel, s-a hotărât                    

– în unanimitate - ca discuţiile să fie purtate miercuri,  9 martie a.c., în şedinţa comisiei,  după 

dialogul avut cu domnul ministru Vasile Blaga – Ministrul Administraţiei şi Internelor.    

3. La ultimul punct al Ordinei de zi, respectiv analiza propunerilor cu privire la 

modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al comisiei, domnul preşedinte Valer 

Dorneanu supune discuţiei propunerile formulate de către domnii deputaţi, membrii ai comisiei. 

Înainte de a se trece la dezbaterea fiecărui articol din Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al comisiei, domnul preşedinte Valer Dorneanu face precizarea că, 

propunerea domnului deputat Tudor Mohora privind modificarea titulaturii comisiei, va trebui 

dezbătută abia după discutarea propunerilor de modificare şi după aprobarea  Regulamentului 

Camerei Deputaţilor. 

În continuare, s-au luat în discuţie articolele 1 şi 2 din Regulamentul comisiei. 

Au luat cuvântul domnii deputaţi : Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei,                    

Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei, Tudor Mohora,   Dumitriu Dragoş, Mircea Costache,     

Ilie Merce, Becsek-Garda Dezso şi Puchianu Ioan Dumitru.  

Propunerea formulată de către domnul deputat Tudor Mohora, în urma discuţiilor 

privind modificarea Art. 1, are  următorul conţinut : 

 „Comisia pentru cercetarea actelor de corupţie şi abuzuri semnalate prin petiţii 
este un organ de lucru permanent al Camerei Deputaţilor, având ca obiect de activitate : 

a). examinarea petiţiilor primite din partea unei persoane sau unui grup de 
persoane, unei instituţii, unei organizaţii sau unei autorităţi şi cercetarea faptelor de corupţie şi 
abuzuri semnalate prin aceste petiţii; 

b). efectuarea unor anchete asupra actelor de corupţie şi abuzurilor sesizate în 
cazurile în care Camera dispune, potrivit Regulamentului acesteia”. 

 
În urma discuţiilor pe acest articol, domnul preşedinte   Valer Dorneanu susţine 

menţinerea formulării de la punctul a) şi la punctul b), acolo unde se vorbeşte de cercetarea 

actelor de corupţie şi abuzuri, propune să se specifice termenele de analizare, investigare şi 

cercetare a faptelor de corupţie şi abuzuri semnalate. 
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Domnul deputat Tudor Mohora ţine să precizeze faptul că aproape toate 

modificările aduse Regulamentului comisiei, sunt dependente de modificarea Regulamentului 

Camerei.  

În completarea celor spuse de către domnul deputat Mohora, domnul 

vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu este de părere ca discuţiile privind modificarea 

Regulamentul comisiei să fie amânate până la încheierea discuţiilor privind Regulamentul 

Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Tudor Mohora susţine transmiterea tuturor propunerilor de 

modificare a Regulamentului Camerei, Comisiei de Regulament şi în funcţie de ceea ce se va 

hotărî, plenul comisiei va putea decide şi asupra modificării Regulamentului comisiei.  

În ceea ce priveşte caracterul special al comisiei, domnul deputat Tudor Mohora  

susţine că este bine de specificat în propunerile pentru modificarea Regulamentului Camerei 

când are dreptul comisia să facă anchetă şi când este nevoie de  „promovarea sau propunerea 

unor comisii de anchetă”, altele decât comisia noastră, astfel încât  să nu se ajungă la situaţia 

că se va merge la sfârşitul sesiunii cu  raport al comisiei la Biroul Permanent şi se va 

constata acolo că noi ne-am depăşit atribuţiile. 

Domnul deputat Puchianu Ioan Dumitru luând cuvântul, face propunerea ca la 

Art. 1, pct. b), după expresia „abuzuri sesizate” să se specifice : „cu respectarea Regulamentului 

Camerei”. Pentru că în condiţiile în care Regulamentul Camerei se va modifica, comisia nu face 

decât să respecte noul Regulament. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu este de acord cu precizarea domnului deputat 

Puchianu şi concluzionează asupra unei posibile forme a pct. b) de la Art. 1 : „efectuarea unor 

anchete asupra actelor de corupţie şi abuzurilor sesizate în cadrul controlului parlamentar şi 

potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor”. 

Domnul deputat Ilie Merce este de părere că ar trebui – prin Regulamentul 

comisiei – să se definească exact ce presupune „cercetarea” şi „anchetarea”, în contextul 

activităţii comisiei noastre. 

Domnul deputat Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei, propune ca lit.  b) de la 

Art. 1 să fie eliminată, considerând că menţiunea de la lit.a) – Art. 1 şi anume termenul de 

„cercetare” şi „investigare” este suficient. 
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De asemenea, domnul deputat Mihail Sireţeanu consideră utilă ideea studierii 

mai în amănunt a propunerilor primite din partea membrilor comisiei, astfel încât săptămâna 

viitoare fiecare domn deputat să se poată pronunţa asupra modificării Regulamentului comisiei. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu este de acord cu propunerea domnului 

deputat Mihail Sireţeanu şi solicită acordul tuturor domnilor deputaţi.  În unanimitate, membrii 

comisiei sunt de acord cu propunerea menţionată. 

Domnul deputat Tudor Mohora este de părere ca să se întocmească un material – 

până săptămâna viitoare – care să cuprindă propunerile de modificare a Regulamentului 

Camerei Deputaţilor. 

În final, domnul preşedinte Valer Dorneanu supune discuţiei plenului stabilirea 

zilelor de audienţă pentru săptămâna viitoare. Astfel, s-a hotărât ca în zilele de 8 şi 9 martie a.c., 

audienţele să fie asigurate la comisie de către domnul Mihail Sireţeanu   –   secretarul comisiei, 

iar în ziua de 10 martie a.c., acestea să fie asigurate de către domnul deputat Dumitriu Dragoş. 

  

 P R E Ş E D I N T E,    
 

                                       Valer  Dorneanu                        
 
 


