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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  1, 2 şi 3 noiembrie  2005 

 
 

Şedinţa comisiei din 2 noiembrie a.c. : 
 

La şedinţă 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, după cum urmează :  

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  24 - 28 octombrie a.c. ; 
2.   Analiza memoriilor care reclamă efectuarea unor deplasări în teritoriu şi 

stabilirea programului acestor deplasări, pentru actuala sesiune parlamentară ; 
3.      Prezentarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 
4.     Asigurarea audienţelor în perioada   7 – 11 noiembrie  a.c. 
7.     Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

 
Luând în discuţie primul punct al ordinii de zi,, domnul preşedinte                        

Valer Dorneanu a supus atenţiei plenului comisiei situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 
24 – 28 octombrie a.c.   În această perioadă, s-au înregistrat 24 memorii,   în care s-au semnalat 
aspecte privind justiţia, poliţia, administraţia publică locală, nereguli  în aplicarea                        
Legii nr. 18/1991, învăţământ, litigii locative, litigii de muncă, asigurări sociale,                         
conflicte între persoane fizice. Membrii comisiei sunt de acord – în unanimitate -   cu propunerile 
privind modul de analiză şi soluţionare  a  cazurilor sesizate. 

În continuare, domnul preşedinte Valer Dorneanu a supus discuţiei cazul numitului 
Mihai Moldoveanu, aflat în executarea unei pedepse privative de libertate, cu menţiunea că 
acesta a revenit în actuala sesiune cu un nou memoriu la comisie, solicitând reanalizarea situaţiei 
sale, ce a fost prezentată şi în legislatura anterioară. 

Luând cuvântul, domnul deputat Tudor Mohora a propus prezentarea de către 
secretariatul tehnic al comisiei a unui Referat privind intervenţiile comisiei şi stadiul de 
soluţionare a dosarului. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată, în unanimitate, de către membrii comisiei 
şi s-a stabilit ca discuţia să fie reluată în şedinţa din 8 noiembrie a.c. 
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Domnul preşedinte Valer Dorneanu a supus atenţiei plenului comisiei oportunitatea 

invitării la dialog a conducătorilor instituţiilor reprezentative cu care comisia are relaţii în 
soluţionarea  memoriilor ce sunt adresate Parlamentului.  În acest sens, propune purtarea unui 
dialog cu domnul Daniel Marius Morar – Procurorul Şef al Departamentului Naţional 
Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

În unanimitate, membrii comisiei au hotărât ca discuţia să aibă loc miercuri,                        
9 noiembrie a.c., la ora 13:00. 

De asemenea, domnul preşedinte Valer Dorneanu a propus şi invitarea la audiere a 
domnului Jozsef Birtalan – Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În acest 
sens,  membrii comisiei au hotărât – în unanimitate - ca discuţia să aibă loc joi,                        
10 noiembrie a.c.,  la ora 13:00.  

În ceea ce priveşte stadiul analizei memoriului adresat comisiei de către domnul 
Florin Romeo Călinescu din Giurgiu, domnul preşedinte Valer Dorneanu a propus ca, la şedinţa 
comisiei din 8 noiembrie a.c., secretariatul tehnic al comisiei să prezinte un Referat în acest sens. 
Propunerea a fost adoptată, în unanimitate, de către plenul comisiei. 

 
În finalul şedinţei, membrii comisiei au hotărât asupra asigurării audienţelor, în 

perioada 7 – 11 noiembrie  a.c., după cum urmează : 
• marţi 8 noiembrie - domnul deputat Tudor Mohora ; 
• miercuri 9 noiembrie  - domnul deputat Nicolae Bădălău ; 
•  joi 10 noiembrie - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu. 

 
Nemaifiind alte puncte înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu 

declară şedinţa închisă. 
 
Şedinţele comisiei din 1 şi 3 noiembrie a.c. 
 

În zilele de 1 şi 3 noiembrie a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe 
cele patru subcomisii de lucru, procedând la analiza dosarelor repartizate şi la stabilirea modului 
de soluţionare  a problemelor sesizate. 

 
 

 
P R E Ş E D I N T E,    

  
                                     Valer  Dorneanu       
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