
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din  23 februarie 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.  Participarea domnului Vasile Blaga – Ministrul 

Administraţiei şi Internelor, la dezbaterea problemelor referitoare la 

situaţiile create în unele judeţe, unde se exercită de către prefecţi 

presiuni asupra şefilor serviciilor publice descentralizate şi a unor 

funcţionari publici. 

2. Discutarea propunerilor de modificare a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, precum şi a 

propunerilor pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

3.  Asigurarea audienţelor la comisie pentru săptămâna               

28 februarie – 3 martie a.c. 

4.   Diverse. 
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1. La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte              

Valer Dorneanu aduce la cunoştinţa plenului faptul că - din motive 

temeinice, respectiv Şedinţa Comună a celor două Camere, stabilită              

în  cursul dimineţii zilei de astăzi - nu a putut avea loc discuţia              

la care a fost invitat domnul Vasile Blaga – Ministrul Administraţiei              

şi Internelor. 

Cu acordul tuturor celor prezenţi, domnul preşedinte               

Valer Dorneanu stabileşte ca discuţia să fie programată              

pentru miercurea viitoare, 1 martie 2005 - ora 10,00.              

În acest sens, se va proceda la anunţarea domnului ministru. 

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

discutarea propunerilor de modificare a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a comisiei, precum şi a              

propunerilor de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

domnul deputat Tudor Mohora   – membru al colectivului desemnat            

de plenul comisiei  pentru finalizarea Proiectului de Regulament              

al comisiei – precizează că au fost centralizate toate propunerile              

şi – până luni, la prânz – acestea vor fi depuse în mapele deputaţilor, 

aflate la secretariatul comisiei, astfel încât la şedinţa de              

miercuri, 2 martie a.c., toţi  membrii comisiei să fie  în posesia              

acestor documente. 
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3.  Cu privire la asigurarea primirii în audienţă              

a cetăţenilor, plenul comisiei ia act de următoarea repartizare              

a deputaţilor pentru zilele de audienţă din săptămâna              

28 februarie – 3 martie a.c. : 

• 1 martie – domnul deputat Ilie Merce ; 

• 2 martie – domnul deputat Aurelian Pavelescu ; 

• 3 martie – domnul deputat Horea Dorin Uioreanu. 

4.  La ultimul punct al Ordinei de zi, domnul deputat              

Dragoş Dumitriu supune atenţiei celor prezenţi sesizarea              

numitului Dumitru Popescu – deţinut în Penitenciarul Rahova,              

în procesul „Tigareta III”, solicitându-le punctul de vedere cu privire              

la dezbaterea acestui caz de către comisie. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu precizează că, în acest 

moment,  comisia a înaintat sesizarea Ministrului Justiţiei, apărând ca 

inoportună problema audierii petiţionarului. Discuţia va putea fi reluată 

numai după primirea răspunsului din partea ministerului sesizat. 

Domnul deputat Tudor Mohora supune discuţiei celor 

prezenţi situaţia determinată de schimbarea „componenţei” comisiei, 

după  demisionarea domnului deputat Aurelian Pavelescu din              

Partidul Democrat şi – implicit – din funcţia de vicepreşedinte              

al comisiei, funcţie repartizată, conform algoritmului, Grupului 
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parlamentar al Partidului Democrat, situaţie ce a determinat              

şi schimbarea componenţei comisiei, în prezent aceasta având              

14 deputaţi. Pentru  reglementarea acestui aspect, s-ar impune 

solicitarea de relaţii la compartimentul de specialitate din cadrul 

Secretariatului General al Camerei Deputaţilor. 

Nemaifiind alte probleme supuse dezbaterii,              

domnul preşedinte Valer Dorneanu declară lucrările şedinţei închise. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                          Valer  Dorneanu                        
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 


