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PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din  5, 6 şi 7 aprilie 2005 

  
 

La şedinţe participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind 

conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Şedinţa comisiei din 5 aprilie a.c. : 

Membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele patru 

subcomisii de analiză. 

Au fost analizate dosarele care vizează aspecte ce cad în 

competenţa de analiză a fiecărei subcomisii.  

S-a hotărât asupra măsurilor  ce trebuie luate pentru  

soluţionarea cazurilor sesizate. 

La nivelul fiecărei subcomisii s-a procedat la selectarea 

dosarelor  mai importante, ce urmează a fi supuse dezbaterii plenului. 
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Şedinţa comisiei din 6 aprilie a.c. : 

Supusă la vot, ordinea de zi este adoptată în unanimitate,              

în următoarea formulă : 

1.       Analiza aspectelor sesizate în lucrările  intrate la 

comisie, în perioada 30 martie – 4 aprilie a.c. 

2.     Discuţii privind cazurile sesizate comisiei în   

trimestrul I, care ar urma să fie prezentate în Raportul de activitate al 

comisiei. 

3.      Participarea membrilor comisiei la audienţele 

acordate în săptămâna 11 -15 aprilie a.c. 

4.       Activitate pe cele patru subcomisii de analiză 

(studierea dosarelor repartizate, stabilirea autorităţilor competente cu 

verificarea aspectelor sesizate, urmărirea modului de soluţionare). 

 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu invită deputaţii prezenţi  

la analiza şi dezbaterea aspectelor cuprinse la primul punct al Ordinei de 

zi, respectiv Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada              

30 martie – 4 aprilie  a.c..  
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 Membrii comisiei, trecând în revistă fiecare din cele              

36 de lucrări înregistrate în perioada de  referinţă, hotărăsc asupra 

modului de soluţionare a acestora. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu solicită informaţii cu 

privire la  memoriul adresat comisiei de către domnul              

Constantin   Alexa din Bucureşti, înregistrat sub nr. 10.301 din              

4 aprilie a.c. – administrator al S.C.”Avirad” S.A.  

Domnul preşedinte Valer Dorneanu răspunde solicitării,              

cu precizarea că se aşteaptă efectuarea unei analize legislative şi în 

funcţie de concluziile acestei analize, comisia va hotărî asupra 

problemei sesizate.  

Domnul deputat Mircea Costache solicită informaţii cu 

privire la dosarul înregistrat la comisie sub nr. 10.269 din 30 martie a.c., 

sesizare primită din partea Societăţii Comerciale „Sara Comp Prod” 

S.R.L. din Ilfov, privind ilegalităţile ce ar fi fost comise la S.C.”Terom” 

S.A. Iaşi, după vânzarea acţiunilor acestei societăţi unui investitor 

sirian, cauză aflată în curs de cercetare la Parchetul de pe lângă Curtea 

de Apel Iaşi şi Parchetul General. 
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Domnul preşedinte Valer Dorneanu răspunde şi acestei 

intervenţii, cu precizarea că la şedinţa comisiei din 12 aprilie a.c. va fi 

prezentată o notă cuprinzând toate detaliile solicitate. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu solicită informaţii asupra 

dosarelor înaintate comisiei noastre de către doamnele Boerică Diana 

Cristina din Dolj şi Stănescu Niculina din Gorj, înregistrate sub              

nr. 10.279 şi 10.280 din 31 martie a.c., dosare ce fac referire la 

presupuse abuzuri săvârşite de către procurorul Alin Răduţă din cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind 

cercetările în dosarul nr. 165/P/2003 (cazurile Genică Boerică şi 

Stănescu Vasile). 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu îl invită pe domnul 

consilier Drăcea Marin să facă o informare scurtă a celor două sesizări.  

În urma prezentării aspectelor semnalate în cele două dosare, 

la propunerea domnului preşedinte Valer Dorneanu, plenul comisiei 

hotărăşte înaintarea dosarelor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie.  
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Domnul deputat Dragoş Dumitriu solicită informaţii despre 

sesizarea înregistrată la nr. 10.281 din 31 martie a.c.,  primită din partea 

Ligii Apărării Drepturilor Omului din Constanţa.  

Situaţia este prezentată de domnul consilier Drăcea Marin, 

care menţionează că a fost sesizat Consiliul Superior al Magistraturii, 

organul competent în verificarea şi analizarea aspectelor semnalate în 

dosarul respectiv, punct de vedere agreat de comisie. 

Referindu-se la sesizarea Societăţii Comerciale „Urban” 

S.A. din Vâlcea, înregistrată sub nr. 10.286 din 1 aprilie a.c.,              

domnul deputat Dragoş Dumitriu solicită informaţii privitoare la               

modul de soluţionare.  

Domnul consilier Iorga Nicolae, prezintă pe scurt conţinutul 

sesizării, în care sunt reclamate abuzuri săvârşite de către primarul 

municipiului Râmnicu Vâlcea, menţionând – în final – că dosarul se află 

la semnat, cu propunerea de solicitare a punctului de vedere a părţii 

incriminate, conform principiului „audiatur et altera pars”, informaţie în 

funcţie de care comisia va putea hotărî asupra oportunităţii etapelor 

ulterioare ale analizei. 
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Domnul deputat Nicolae Bădălău este însă de părere că ar 

trebui sesizată şi Curtea de Conturi, propunere adoptată,               

în unanimitate,  de către toţi membrii comisiei. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu prezintă plenului 

comisiei scrisoarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, sosită la 

comisie prin Cabinetul domnului Secretar de Stat Liviu Radu               

şi înregistrată sub nr. 10.283 din 31 martie a.c., scrisoare care nu conţine 

nici un document de adresare către comisie şi propune înaintarea 

lucrării domnului Vasile Blaga – Ministrul Administraţiei şi Internelor. 

Domnul Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, 

solicită informaţii cu privire la memoriul  doamnei Stiuca Seracu 

Monica Gabriela din Arad, memoriu înregistrat la comisie sub              

nr. 10.272   din   30 martie a.c. 

Domnul consilier Drăcea Marin prezintă situaţia dosarului              

şi precizează că a propus domnului preşedinte înaintarea dosarului 

Consiliului Superior al Magistraturii pentru analiza şi verificarea 

aspectelor semnalate, propunere cu care toţi membrii comisiei              

sunt de acord. 
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Domnul deputat Mircea Costache solicită informaţii privind 

memoriul domnului Popescu Eugen din Bucureşti, înregistrat sub              

nr. 10.287 din 4 aprilie a.c. 

Domnul consilier Drăcea Marin răspunde, cu precizarea că 

sesizarea respectivă se referă la privatizarea Societăţii Comerciale              

„CI-CO” S.A.  Domnul consilier colaborator Bulai Jorj, menţionează 

faptul că dosarul i-a fost repartizat ieri şi cuprinde foarte multe 

documente, a căror analiză necesită un minim de timp. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu propune ca în şedinţa              

de marţi, 12 aprilie a.c., să fie prezentată o sinteză a problemelor 

referitoare la aspectele sesizate în dosar, după care se va putea decide 

asupra modului de soluţionare. 

Domnul deputat Tudor Mohora solicită informaţii privind  

memoriul domnului Andrieş Dumitru din Braşov.  

Răspunzând solicitării, domnul consilier Iorga Nicolae face 

precizarea că dosarul a fost depus la comisie de către domnul deputat 

Cătălin Micula, care urmează, în cursul şedinţei de azi, să facă 

prezentarea  problemelor sesizate de petent şi să aducă la cunoştinţa 

plenului unele informaţii suplimentare, ce nu sunt  menţionate în  

memoriu. 
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Domnul deputat Tudor Mohora solicită ca, pe viitor, 

situaţiile privind dosarele intrate la comisie să conţină informaţii mai 

clare cu privire la aspectele sesizate în memorii, solicitare ce este 

reţinută ca atare şi transmisă reprezentanţilor aparatului tehnic al 

comisiei, prezenţi la şedinţă. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu, făcând referiri asupra 

memoriului domnului Călinescu Florian Romeo din Giurgiu, intrat la 

comisie pe 17 martie a.c., propune  plenului audierea petentului.  

Domnul deputat Mircea Costache consideră că este mai utilă 

audierea petentului de către subcomisia de analiză, propunere care este 

adoptată, în unanimitate. În acest sens, domnul preşedinte              

Valer Dorneanu stabileşte ca audierea să se desfăşoare în şedinţa 

comisiei de marţea viitoare, 12 aprilie a.c. 

În continuare, domnul preşedinte Valer Dorneanu invită 

membrii comisiei să prezinte situaţiile deosebite din teritoriu.  

Domnul deputat Dragoş Dumitriu informează membrii 

comisiei că doamna Loreta Van Kollenburg Crişan din Olanda, nu se 

poate prezenta la comisie  pentru audiere, pe 13 aprilie a.c. şi propune 

ascultarea acesteia a doua zi, pe 14 aprilie a.c. 
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În acest sens, plenul comisiei hotărăşte ca petenta să fie 

audiată de către subcomisia  I şi IV.  

Domnul deputat Nicolae Bădălău solicită ca în fiecare 

săptămână, în plenul comisiei, să fie prezentat un material privind 

situaţia dosarelor la care nu s-au primit răspunsuri din partea instituţiilor 

sesizate cu soluţionarea cazurilor şi propune organizarea unei 

Conferinţe de presă, pe această temă.  

Cu privire la acordarea audienţelor pentru săptămâna 

viitoare, membrii comisiei au hotărât după cum urmează : 

• marţi,  12 aprilie a.c.     – deputat Radu Lambrino ; 

• miercuri, 13 aprilie a.c. – deputat Garda Dezideriu ; 

• joi,  14 aprilie a.c.         – deputat Mihail Sireţeanu.  

Şedinţa comisiei din 7 aprilie a.c. 

Membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele patru 

subcomisii de lucru, procedând la analiza dosarelor primite la comisie şi 

hotărându-se asupra  etapelor de parcurs, în cercetarea aspectelor 

sesizate. 

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                          Valer  Dorneanu                        
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