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La şedinţe participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind 

conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Şedinţa comisiei din 19  aprilie a.c. : 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată în următoarea 

formulă : 

1. Analiza aspectelor sesizate în lucrările  intrate la comisie, 
în perioada 12 – 18 aprilie a.c. 

2. Discuţii privind cazurile sesizate comisiei în trimestrul I, 
care urmează să fie cuprinse în Raportul de activitate al comisiei. 

3. Prezentarea - de către deputaţi - a problemelor deosebite 
din teritoriu. 

4.  Desemnarea membrilor comisiei care vor acorda audienţe 
în săptămâna 25 – 29 aprilie a.c. 

5.    Diverse. 
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La primul punct al ordinei de zi, invitaţi de către domnul 

preşedinte Valer Dorneanu, membrii comisiei procedează la analiza 

aspectelor sesizate în cele 33 de dosare înregistrate la comisie în 

perioada 12 - 18 aprilie a.c., hotărând asupra modului de soluţionare. 

Domnul deputat Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei, 

aduce la cunoştinţa plenului faptul că domnul Constantin Dobrescu – 

fost director al Arhivelor Naţionale Prahova solicită audierea sa,              

în legătură cu măsurile abuzive luate de conducerea Arhivei Naţionale               

a Statului, de eliberare din funcţie. 

Analizând şi aspectele sesizate în memoriul adresat comisiei 

de către petiţionar, plenul este de acord cu propunerea formulată, 

urmând ca audierea să aibă loc în şedinţa comisiei de              

marţi,  26  aprilie a.c. 

Domnul deputat Cătălin Micula menţionează faptul că 

domnul deputat Dragoş Ujeniuc – nominalizat în sesizarea petentului 

Călinescu Florian Romeo din Giurgiu – doreşte să fie  audiat de 

comisie, pentru a face anumite precizări în legătură cu acuzaţiile ce-i 

sunt aduse. 
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Plenul comisiei – în unanimitate – este de acord cu 

solicitarea în cauză, audierea urmând a avea loc într-una din primele 

şedinţe ale comisiei de săptămâna viitoare. 

Domnul consilier Iorga Nicolae prezintă membrilor comisiei 

sesizarea doamnei Gabriela Anghelache – preşedintele C.N.V.M.  

(dosar înregistrat sub referinţa nr. 10.339/14 aprilie a.c. ),              

care reclamă modul abuziv în care Parchetul Naţional Anticorupţie 

desfăşoară ancheta privind  situaţia creată la Societatea comercială 

„Bucur Obor” S.A. şi solicită audierea sa de către comisie. 

În unanimitate, membrii comisiei sunt de acord cu               

cererea doamnei Gabriela Anghelache, stabilind ca audierea să aibă loc 

miercuri 27 aprilie a.c., ora 10,30. 

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, respectiv analiza 

cazurilor sesizate comisiei în primul trimestru al anului în curs,              

în vederea  selectării cazurilor importante ce urmează a fi prinse în 

Raportul de activitate al comisiei, plenul ia act de Proiectul Raportului 

de activitate, urmând ca, până cel târziu la şedinţa comisiei de               

marţi 26 aprilie a.c.,  să se pronunţe asupra acestor aspecte. 

În legătură cu asigurarea audienţelor la comisie pentru 

săptămâna următoare, plenul ia act de opţiunea celor care doresc să 

acorde audienţele, după cum urmează : 
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• marţi, 26 aprilie a.c.   -  deputat Cătălin Micula ; 

• miercuri, 27 aprilie a.c. – deputat Ioan Puchianu ; 

• joi, 28 aprilie a.c.          – deputat Mihail Sireţeanu. 

 

Ne mai fiind alte probleme, domnul preşedinte               

Valer Dorneanu declară şedinţa închisă. 

 

Şedinţele comisiei din 20 şi 21 aprilie a.c.  

În zilele de 20 şi 21 aprilie a.c., membrii comisiei noastre   

şi-au desfăşurat activitatea pe cele patru subcomisii de analiză, 

procedând la audierea unor petenţi, studierea dosarelor repartizate, 

stabilirea cadrului de analiză şi soluţionare a aspectelor sesizate, 

urmărirea modului în care autorităţile competente cu analiza pe fond a 

problemelor ridicate în petiţiile şi memoriile cetăţenilor au răspuns 

solicitărilor comisiei, precum şi la selectarea  cazurilor mai importante, 

ce urmează a fi supuse analizei şi dezbaterii plenului comisiei într-una 

din şedinţele săptămânii viitoare. 

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                          Valer  Dorneanu                        
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