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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din  29 şi 30  septembrie  2005 

 
 

Şedinţa comisiei din 29 septembrie a.c. 
 
La şedinţă participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind 

conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

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

în următoarea formulă :  

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada               
19 – 23 septembrie a.c. ; 

2.  Discuţii privind situaţia dosarelor în care nu s-au primit 
răspunsuri din partea autorităţilor sesizate de comisie  (întârzieri peste 
45 zile) ; 

3. Discuţii pe marginea Proiectului de Raport privind 
activitatea comisiei în perioada 1 aprilie – 31 iunie a.c. ; 

4.  Prezentarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 
5.  Stabilirea reprezentării comisiei la audienţele              

din săptămâna  3 - 7 octombrie a.c. 
6.    Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
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În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Valer Dorneanu 

invită membrii comisiei să consulte situaţia dosarelor intrate la comisie 

în perioada 19 – 23 septembrie a.c.  

Domnul deputat Nicolae Bădălău,  pune în discuţie cazul 

sesizat de către domnul Călinescu Florin Romeo din Giurgiu, care s-a 

adresat comisiei noastre încă din martie a.c., reclamând faptul că din 

partea conducerii Primăriei Giurgiu se fac unele abuzuri şi presiuni 

asupra sa, familiei şi proprietăţii sale, în sensul exproprierii de pe o 

suprafaţă de teren aflată în zona centrală a acestei localităţii. În acest 

sens, domnul deputat Nicolae Bădălău propune deplasarea unui colectiv 

- din partea comisiei – la faţa locului, pentru a strânge informaţii şi a 

analiza aspectele sesizate de către petiţionar. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu, răspunde solicitării 

domnului deputat Nicolae Bădălău, cu menţiunea că domnul consilier 

Bulai Jorj    a întocmit o Notă cu privire la acest caz,  iar în şedinţa de 

săptămâna viitoare se va lua în discuţie modalitatea deplasării în judeţul 

Giurgiu a unui colectiv de analiză, format din cel puţin doi deputaţi şi 

un consilier din corpul tehnic al comisiei. 

Cu privire la cel de-al doilea punct al ordinei de zi, respectiv 

situaţia dosarelor în care nu s-au primit răspunsuri din partea 

autorităţilor sesizate de comisie, domnul preşedinte Valer Dorneanu 

aduce la cunoştinţa plenului că un astfel de material a fost întocmit de 
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către doamna consilier Costin Cornelia, care, în şedinţa de săptămâna 

viitoare va prezenta situaţia dosarelor cu răspuns întârziat. 

Luând în discuţie cel de-al treilea punct al ordinei de zi, 

respectiv, discutarea Proiectului de Raport privind activitatea comisiei 

în perioada 1 aprilie – 31 iunie a.c., domnul deputat Dragoş Dumitriu – 

secretarul comisiei face următoarele precizări : 

• să se specifice exact : „comisia a decis să iniţieze”, în 

loc de expresia iniţială „să putem să iniţiem” -  

paragraful 2 din pagina 2 al Proiectului de Raport ; 

• referitor la instituţiile care au întârziat să trimită 

răspunsurile către comisie, în termen de 30 zile, să se 

menţioneze în Raportul de activitate denumirea exactă 

a acestor instituţii ; 

• la anexele Raportului să fie adăugată şi o statistică a 

dosarelor rămase fără răspuns din partea instituţiilor 

sesizate cu analiza şi soluţionarea cazurilor. 

Plenul comisiei este de acord cu precizările domnului 

secretar Dragoş Dumitriu, referitoare la conţinutul Proiectului de Raport 

de activitate al comisiei pe trimestrul II al anului în curs. 

De asemenea, domnul secretar Dragoş Dumitriu solicită 

informaţii cu privire la sesizarea Sindicatului Lucrătorilor de la Dunăre 

„Farul Galaţi”. 
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În acest sens, domnul preşedinte Valer Dorneanu îl invită pe 

domnul consilier Marin Gheorghe, căruia i-a fost repartizat dosarul, să 

prezinte situaţia din dosar. 

Domnul consilier Marin Gheorghe face menţiunea că 

sesizarea a fost adusă la comisie de domnul deputat               

Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei şi a fost înregistrat sub              

nr. 10.786 din 23.09.2005, în cuprinsul căruia reclamându-se o serie de 

abuzuri şi nereguli comise de doamna  Ciumacenco Ana – Şefa Secţiei 

Căi Navigabile Sulina. De asemenea, domnul consilier Marin Gheorghe 

informează plenul comisiei că – referitor la acest caz – urmează a avea o 

discuţie cu domnul secretar Mihail Sireţeanu, pentru a obţine unele 

informaţii suplimentare, iar într-o şedinţă viitoare a comisiei plenul va fi 

informat cu etapele ulterioare ale analizei în soluţionarea cazului. 

Domnul deputat Tudor Mohora, referindu-se la conţinutul 

Proiectului de Raport de activitate al comisiei pe trimestrul II al a.c., 

menţionează faptul că ar trebui nominalizate exact prefecturile care 

întârzie să răspundă – în termen legal – comisiei (paragraful 4 din 

pagina 4 din Proiectul de Raport), respectiv, „ponderea cea mai mare a 

întârzierilor se înregistrează la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 

vizează în primul rând prefecturile,...” 
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De asemenea, domnul deputat Tudor Mohora este de părere 

că în acest Raport de activitate nu mai trebuie folosit termenul de 

„vacanţă parlamentară”, deoarece comisia funcţionează oricum în această 

perioadă. 

În continuare, referindu-se tot la Proiectul de Raport de 

activitate al comisiei pe trimestrul II al a.c., domnul deputat Ioan 

Dumitru Puchianu face menţiunea că ar fi deosebit de utilă precizarea 

numărului exact al sesizărilor la care încă nu s-au primit răspunsuri din 

partea autorităţilor sesizate cu analiza şi soluţionarea cazurilor (ultimul 

paragraf, pagina 4 din Proiectul de Raport) – „la începutul actualei sesiuni 

înregistrându-se peste   70 de sesizări la care nu s-a primit răspuns ...” 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu este de acord cu 

propunerea făcută de domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu, adăugând 

şi faptul că ar fi necesar să se specifice chiar şi numărul de zile 

întârziate (de exemplu : peste 45 sau 60 de zile). 

La punctul patru al ordinei de zi, nu au fost probleme 

deosebite din teritoriu. 

Cu privire la asigurarea audienţelor la comisie, în perioada 

3 – 7 octombrie  a.c., s-a stabilit următorul  program : 
•  domnul deputat Mihail Sireţeanu,       pentru  marţi 4 octombrie a.c. ; 
•  domnul deputat Radu Lasmbrino,       pentru miercuri 5 octombrie a.c ; 
•  domnul deputat Dragoş Dumitriu,        pentru joi       6 octombrie a.c. 
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Nemaifiind alte probleme, domnul preşedinte               

Valer Dorneanu declară şedinţa închisă. 

 

Şedinţa comisiei din 30 septembrie a.c. : 

În ziua de 30 septembrie a.c., membrii comisiei şi-au 

desfăşurat activitatea pe cele patru subcomisii de lucru stabilite, 

procedând la analiza dosarelor şi stabilirea modului de soluţionare a 

acestora. 

 
 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                                    Valer  Dorneanu       
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