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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 

 
S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor comisiei din  10, 11 şi 12  mai  2005 
  

La şedinţe au participat toţi membrii comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – 

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

următoarea formulă :  
1.  Dezbaterea şi adoptarea – în formă finală -  a  Raportului de 
activitate   pe trimestrul I. 
2.   Analiza aspectelor sesizate în lucrările  intrate la comisie, în 
perioada   4 – 9 mai  a.c. 
3. Discutarea problemelor deosebite sesizate în teritoriu şi                
stabilirea programului de audiere, pentru şedinţele viitoare   ale 
comisiei. 
4. Desemnarea membrilor comisiei care vor asigura audienţele 
comisiei  în săptămâna 16 - 20  mai  a.c. 
5. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză   (audierea unor 
petenţi, studierea dosarelor repartizate, stabilirea autorităţilor 
competente cu verificarea aspectelor sesizate, urmărirea modului de 
soluţionare). 

 
Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Valer Dorneanu a supus 

dezbaterii şi aprobării Proiectul de Raport. modificat, în urma propunerilor şi 
obiecţiunilor formulate în şedinţele anterioare.  

Membrii comisiei şi-au exprimat punctul de vedere asupra 
conţinutului Raportului, astfel : 

Domnul deputat Ilie Merce a precizat că este de acord cu întregul 
conţinut al Raportului, dar că este necesară şi o Anexă, care să cuprindă informaţii 
privind numărul memoriilor intrate la comisie în perioada de referinţă, domeniul 
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de activitate, numărul celor care au fost soluţionate sau care sunt în curs de 
soluţionare, precum şi instituţiile cărora comisia  s-a adresat. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu a răspuns propunerii domnului 
deputat Ilie Merce, cu menţiunea că Raportului îi sunt anexate astfel de situaţii. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – secretarul comisiei, a solicitat 
menţionarea în Raport şi a cazului familiei Crişan. Luându-se act de faptul că 
memoriul a fost înregistrat la sfârşitul trimestrului I, iar analiza cazului continuă în 
cel de-al doilea trimestru,  membrii comisiei au hotărât ca prezentarea dosarului să 
se facă în Raportul de activitate pe trimestrul II. 

Domnul deputat Tudor Mohora, referindu-se la conţinutul Proiectului 
de Raport, a ridicat următoarele probleme :  introducerea unei anexe, care se 
impune a fi comentată ; nominalizarea în conţinutul raportului a ministerelor care 
nu trimit – în termen – răspunsuri către comisie ;  prezentarea într-o formă mai 
sintetică a tuturor situaţiilor privind modul în care sunt analizate memoriile 
transmise de comisie. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – secretarul comisiei, a propus 
celor prezenţi necesitatea întocmirii unui raport separat, privind relaţia comisiei cu 
autorităţile care au atribuţii de control, respectiv Parchetul, Ministerul Justiţiei, 
Poliţia, etc.  Domnul preşedinte Valer Dorneanu a precizat că, în acest moment nu 
s-ar impune un astfel de raport, el apărând oportun doar poate atunci când, din 
prezentarea cazuisticii cu care se confruntă comisia,   pe o perioadă dată, este 
reclamată şi o astfel de stare de lucruri. 

Referindu-se la situaţia creată la S.C. „Terom” Iaşi,  domnul deputat 
Mircea Costache a precizat faptul că se impune şi menţionarea acestui caz în 
Raportul de activitate luat în discuţie. Domnul preşedinte Valer Dorneanu               
a apreciat că acest caz va fi continuat şi în trimestrul II şi că ar fi utilă primirea în 
audienţă a autorilor memoriului adresat comisiei şi propune ca moment al audierii 
şedinţa comisiei din miercurea viitoare, 18 mai a.c. 

În final Proiectul de Raport a fost supus aprobării plenului comisiei, 
care  l-a adoptat în unanimitate. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – secretarul comisiei, a solicitat 
plenului, înainte de trecerea la discutarea celorlalte puncte înscrise pe                 
ordinea de zi, analizarea oportunităţii solicitării Biroului Permanent al                 
Camerei Deputaţilor asupra investirii comisiei cu dreptul de avizare asupra              
Proiectului de Lege privind preluarea de către fostul suveran a patrimoniului ce a 
aparţinut  Casei Regale. Preşedintele comisiei a precizat că prin conţinutul acestei 
legi, ea trebuie transmisă Comisiei juridice, neputând face obiectul activităţii 
comisiei noastre. 
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Domnul deputat Cătălin Micula a precizat că Proiectul de Lege                
în cauză a fost înaintat, spre avizare şi la Comisia pentru Cultură, arte şi                 
mijloace de informare în masă. 

Supusă la vot, propunerea domnului deputat Dragoş Dumitriu a fost 
respinsă cu 5 voturi „împotrivă”, la 3 voturi „pentru”. 
 

 La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, plenul comisiei a procedat 
la dezbaterea cazurilor privind situaţiile create la Primăria Timişoara, respectiv : 
sesizarea având ca obiect incompatibilitatea în care se află de mai mult timp o 
funcţionară a Primăriei care este membru într-un Consiliu de Administraţie şi 
deţine funcţia de Şef Audit Intern şi  sesizarea având ca obiect conflictul civil 
creat de interdicţia funcţionării unei societăţi comerciale într-un spaţiu cu altă 
destinaţie, decât cea de locuinţă. 

Luând act de acceptul domnilor deputaţi Dragoş Dumitriu şi                
Cătălin Micula de a face parte din subcomisia de analiză, plenul comisiei a hotărât 
constituirea unui colectiv de control, care, în cursul săptămânii viitoare,                 
să se deplaseze la Timişoara.  

Cu privire la acordarea audienţelor pentru săptămâna viitoare, 
membrii comisiei au hotărât după cum urmează : 

• marţi,       17 mai a.c.    – deputat Dragoş Dumitriu; 
• miercuri,  18 mai a.c.    – deputat Radu Lambrino ; 
• joi,           19 mai a.c.     – deputat Mihail Sireţeanu. 

 
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. 

 
P R E Ş E D I N T E,    

  
                                    Valer  Dorneanu       
 
 
 


