
 
 

 1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
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Şedinţa comisiei  din 29 ianuarie 2008 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv :                          

Tudor Mohora – preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – 

vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu şi Mircea Costache – secretari, Becsek Garda 

Dezso Kalman, Ilie Merce, Valer Dorneanu, Aurelian Pavelescu, Ioan Dumitru 

Puchianu, Cornel Ştirbeţ şi Petre Ungureanu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                          

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată, în următoarea formulă : 

1. Discuţii privind stadiul de elaborare al Raportului de activitate al 

comisiei pe semestrul II al anului 2007. 

2. Analiza componenţei subcomisiilor de analiză şi modificarea 

acestora, în concordanţă cu structura actuală  a comisiei. 

3. Consultare cu privire la creşterea preţului la gazele naturale şi 

energie electrică şi a influenţelor acestora asupra facturilor la utilităţi. 

4. Analiza situaţiei dosarelor intrate la comisie în perioada 3 – 18 
ianuarie 2008. 

5. Activitate pe subcomisii de analiză. 

6. Diverse. 
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La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului Proiectul de Raport al activităţii comisiei pe semestrul II al 

anului 2007, menţionând faptul că materialul – multiplicat şi ataşat în mapa de 

şedintă – reprezintă doar o primă formă a Raportului, acesta urmând a fi ulterior 

completat cu toate datele statistice necesare elaborării acestuia, iar într-o şedinţă 

viitoare a comisiei va fi repus pe ordinea de zi, astfel încât respectivul Raport de 

activitate să fie supus dezbaterii şi adoptării. 

La punctul doi al ordinei de zi, respectiv analiza componenţei 

subcomisiilor de analiză şi modificarea acestora, în concordanţă cu structura 

actuală  a comisiei, domnul preşedinte Tudor Mohora consultând colegii deputaţi 

cu privire la repartizarea pe subcomisii de lucru, aceştia şi-au exprimat acordul, 

după cum urmează : 

1. Subcomisia I : (domeniu de activitate : Justiţie, Parchet – D.N.A., 

Administraţie şi Interne : prefecturi şi autorităţi publice locale) : 

• domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei 

• domnul deputat Ilie Merce 

• domnul deputat Valer Dorneanu  

• domnul deputat Cornel Ştirbeţ  

• domnul deputat Aurelian Pavelescu  

 

2. Subcomisia II : (domeniu de activitate : Privatizare, Industrie, 

Comerţ, Turism, Întreprinderi Mici şi Mijlocii) : 

• domnul deputat Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei 

• domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu  

 

3. Subcomisia III : (domeniu de activitate : Agricultură, Mediu, Ape şi 

Silvicultură) : 

• domnul deputat Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei 

• domnul deputat Becsek Garda Dezso Kalman 
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4. Subcomisia IV : (domeniu de activitate : Drepturile Omului, Muncă, 

Protecţie Socială,  Cultură, Culte, Sănătate, Educaţie şi Cercetare) : 

• domnul deputat Mircea Costache – secretarul comisiei 

• domnul deputat Petre Ungureanu 

 

Cu privire la dezbaterea celui de-al treilea punct al ordinei de zi, 

domnul consilier Marin Gheorghe, luând cuvântul, a făcut o prezentare a legislaţiei 

în domeniul energiei, a autorităţilor de reglementare care au atribuţii privind 

stabilirea preţului la energia electrică şi a gazelor naturale, în speţă – Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. 

De asemenea, au fost prezentate : evoluţia preţului la gaze naturale 

pentru consumatorii casnici din ţara noastră şi din celelalte ţări ale                         

Uniunii Europene şi explicaţiile autorităţilor, până la momentul de faţă, privind 

necesitatea creşterii preţului la gaze naturale începând cu data de 1 februarie a.c. 

Totodată, s-au mai prezentat şi aspectele care vizează interesul 

cetăţenilor privind majorarea preţului la gaze naturale, cu implicaţiile acestui fapt 

asupra creşterii facturilor la utilităţi. 

Membrii comisiei şi-au exprimat puncte de vedere cu privire la 

această temă, puncte de vedere bazate pe discuţiile purtate cu cetăţenii din 

circumscripţiile electorale şi care exprimă îngrijorarea acestora faţă de creşterea 

preţurilor la utilităţi şi implicit la celelalte produse. 

În finalul dezbaterilor pe această temă, domnul preşedinte                          

Tudor Mohora propune membrilor comisiei ca, în şedinţa de săptămâna viitoare, 

aceste discuţii să fie reluate, timp în care membrii comisiei să se poată 

documenta asupra tuturor aspectelor prezentate şi să poată fundamenta viitoarele 

poziţii ale acţiunii comisiei privind creşterea preţurilor la gaze naturale şi energie 

electrică. Membrii comisiei sunt de acord cu această propunere. 
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La punctul patru al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie,  în perioada 3 – 18 ianuarie 2008. 

Luând în discuţie memoriile cuprinse în borderoul de şedinţă,                   

în perioada de referinţă, membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile 

propuse de compartimentul tehnic privind modul de analiză şi verificare, într-o 

primă etapă,  a acestor memorii. 

În zilele de 28, 30 şi 31 ianuarie 2008,  domnii deputaţi şi-au 

desfăşurat activitatea  pe cele patru subcomisii de lucru, procedând la analiza 

aspectelor sesizate de petiţionari şi a răspunsurilor comunicate comisiei de către 

autorităţile competente cu soluţionarea problemelor prezentate în petiţiile şi 

memoriile adresate comisiei. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 
                      Tudor  Mohora 
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