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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din  6 şi 7 octombrie  2005 

 
 

Şedinţa comisiei din 6 octombrie 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               
26 - 30 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 privind stadiul soluţionării dosarelor pentru 
care s-a efectuat deplasarea la Timişoara în 26 şi 27 mai a.c. 

4.    Aprobarea Raportului privind activitatea comisiei              
în perioada 1 aprilie – 31 iunie a.c. ; 

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

din săptămâna  10 - 14 octombrie a.c. 
7.        Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

 

Irina
Original



 
 

 2

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Valer Dorneanu 

supune atenţiei membrilor comisiei situaţia dosarelor intrate la comisie 

în perioada 26 – 30 septembrie a.c.  

În perioada de referinţă s-au înregistrat 24 de memorii,              

sesizând aspecte privind justiţia, administraţia publică locală, 

învăţământul, sănătatea, nereguli în aplicarea Legii nr. 18/1991,               

litigii locative, dar şi conflicte între persoane fizice.  

În unanimitate, membrii comisiei sunt de acord cu 

propunerile privind modul de analiză şi soluţionare a cazurilor sesizate. 

La punctul doi al ordinii de zi, respectiv situaţia              

dosarelor în care nu s-au primit răspunsuri, domnul deputat              

Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, propune întocmirea 

unui „grafic” de chemare a conducătorilor autorităţilor care nu au 

răspuns – în termen legal – adreselor înaintate de către comisie.                            

Membrii comisiei sunt de acord – în unanimitate -              

cu propunerea formulată.  

De asemenea domnul deputat Horea Dorin Uioreanu,        

supune discuţiei şi necesitatea promovării unor relaţii cu comisii 

similare, din celelalte parlamente.  În acest sens, propune ca  un referent 

al comisiei să se ocupe – sub îndrumarea domnului deputat               

Dragoş Dumitriu, secretarul comisiei – de strângerea tuturor 

informaţiilor necesare. 
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În sprijinul propunerii, domnul deputat Tudor Mohora 

consideră necesară şi contactarea Departamentului de Relaţii Externe al 

Camerei Deputaţilor. 

În unanimitate, membrii comisiei sunt de acord cu 

propunerile formulate. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – secretarul comisiei, 

supune atenţiei plenului invitarea domnului Neculai Onţanu –               

Primarul sectorului 2, în legătură cu situaţia creată de inundaţiile 

produse în Bucureşti şi cu modul de îndeplinire, de către „Apa Nova” a 

obligaţiilor contractuale privind evacuarea apelor pluviale. 

 Domnul deputat Tudor Mohora propune şi invitarea 

domnului Adriean Videanu, sau a unui reprezentat al              

Primarului General al Capitalei, în calitate de  beneficiar al serviciilor 

oferite de către Societatea „Apa Nova”. 

Domnul deputat Cătălin Micula consideră că, în primul rând, 

ar trebui să fie invitaţi reprezentanţii autorităţilor locale (respectiv, 

primarii de sector) care s-au confruntat cu aceste situaţii deosebite şi 

numai  apoi cei ai municipalităţii. 

În sensul celor discutate, domnul preşedinte Valer Dorneanu 

propune plenului comisiei ca, în şedinţa de săptămâna viitoare a 

comisiei, să fie invitaţi domnii Adrian Ioan Chiliman şi Neculai Onţanu 

- Primarii Sectoarelor 1 şi 2. 
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În continuarea şedinţei, comisia a luat în discuţie stadiul 

soluţionării dosarelor pentru care s-a efectuat deplasarea la Timişoara, 

în zilele de 26 şi 27 mai a.c. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu propune ca în şedinţa de 

marţi a Biroului comisiei, să fie stabilită întâlnirea colectivului de 

control  cu conducerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Domnul deputat Cătălin Micula, referindu-se la noile 

reglementări în materia legii fondului funciar, consideră necesară 

îndrumarea petiţionarilor către comisiile locale şi nu înaintarea 

memoriilor către prefecturi. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu susţine propunerea 

formulată dar, menţionează că toate aceste îndrumări se vor face, 

apreciindu-se, de la caz la caz, în funcţie de problema sesizată.  

În legătură cu adoptarea, în formă finală, a               

Raportului de activitate a comisiei pe trimestrul II al anului 2005,  

domnul preşedinte Valer Dorneanu solicită membrilor comisiei ca,  

până luni, 10 octombrie a.c. să prezinte la secretariatul tehnic al 

comisiei ultimele  obiecţii, astfel încât raportul să poată fi înaintat 

Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor.  
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În finalul şedinţei, membrii comisiei au hotărât asupra 

asigurării audienţelor, în perioada 10 - 14 octombrie  a.c.,              

după cum urmează : 

• marţi 11 octombrie - domnul deputat Dragoş Dumitriu  
• miercuri 12 octombrie  - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu  
•  joi 13 octombrie - domnul deputat Mircea Costache 

 

Ne mai fiind alte probleme, domnul preşedinte               

Valer Dorneanu declară şedinţa închisă. 

 

Şedinţa comisiei din 7 octombrie a.c. : 

Pe 7 octombrie 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 problemelor sesizate. 

 
 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                          Valer  Dorneanu       
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