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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din  6, 7 şi 8 decembrie  2005 

 
La şedinţă participă domnii deputaţi : Valer Dorneanu – preşedintele 

comisiei, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi,                    

Mihail Sireţeanu şi Dragoş Dumitriu – secretari, Nicolae Bădălău, Becsek Garda 

Dezso Kalman, Ilie Merce, Cătălin Micula, Mircea Costache, Tudor Mohora, 

Aurelian Pavelescu şi Ioan Dumitru Puchianu, lipsind motivat domnul deputat 

Eugen Nicolicea. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – 

preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă :  

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada                     
28 noiembrie – 2 decembrie a.c. ; 

 
2.     Prezentarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 

 
3.  Stabilirea „graficului”, pe luna decembrie, privind audierile 

conducătorilor autorităţilor care nu au răspuns în termen adreselor înaintate de 
comisie ; 

 
4.    Asigurarea audienţelor în perioada   12 – 16  decembrie  a.c. ; 
  
5.     Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
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În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte  Valer Dorneanu supune 

atenţiei membrilor comisiei situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada                  

28 noiembrie – 2 decembrie  a.c.  

În această perioadă s-au înregistrat 12 memorii,  în care au fost 

sesizate aspecte privind domeniile : justiţia, administraţia publică locală, nereguli  

în aplicarea Legii nr. 18/1991, drepturi personale, asigurări sociale, recalculare 

pensie,  litigii locative. 

Luând în discuţie situaţia memoriilor în perioada de referinţă, fiecare 

consilier prezintă cazurile înaintate de către petiţionari, membrii comisiei fiind de 

acord cu propunerile privind modul de analiză şi soluţionare. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu solicită domnului consilier                

Marin Gheorghe să prezinte cazul sesizat de către S.C.”Fortus” S.A. din Iaşi, 

memoriu înregistrat la comisie sub nr. 10.956 din 27 noiembrie a.c. 

Luând cuvântul, domnul consilier Marin Gheorghe menţionează că în 

cazul petentului S.C.”Fortus” S.A. sunt prezentate în dosar elemente care vizează 

nereguli în ceea ce priveşte executarea silită  a unor active ale acestei societăţi, de 

către  Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi. 

Faţă de situaţia prezentată, domnul consilier Marin Gheorghe consideră 

că ar fi necesară invitarea petiţionarilor la un dialog, pentru clarificarea tuturor 

aspectelor sesizate în respectivul memoriu. 

Astfel, domnul preşedinte Valer Dorneanu  propune plenului comisiei ca 

respectivul dialog să se poarte într-una din şedinţele de săptămâna viitoare. 
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Membrii comisiei, prezenţi la şedinţă, sunt de acord cu această 

propunere şi hotărăsc ca aceste discuţii să aibă loc marţi, 13 decembrie –                 

orele 14,00. 

Cu privire la stabilirea „graficului”, pe luna decembrie, privind 

audierile conducătorilor autorităţilor care nu au răspuns în termen adreselor 

înaintate de comisie, domnul preşedinte Valer Dorneanu solicită doamnei consilier 

Costin Cornelia, întocmirea unui material privind situaţia ........ 

În continuarea şedinţei, domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu 

solicită informaţii cu privire la memoriul înaintat comisiei de către Stiuca Seracu 

Monica Gabriela din Arad. 

Domnul consilier Drăcea Marin, răspunzând solicitării domnului 

vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu, menţionează faptul că petiţionara este 

nemulţumită de soluţia dată în Sentinţa penală nr. 937 din 28 martie 2004.            

De asemenea, domnul consilier Drăcea Marin aduce la cunoştinţa membrilor 

comisiei faptul că sesizarea a fost transmisă – spre competentă analiză şi 

soluţionare – Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, 

fiind remis un răspuns şi petiţionarei. Au fost primite toate cele trei răspunsuri de 

la instituţiile sesizate, cu menţiunea că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Timişoara, netransmiţând comisiei soluţia finală dispusă în acest dosar, se va mai 

face încă o revenire la această instituţie. 
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În finalul şedinţei, membrii comisiei hotărăsc asupra asigurării 

audienţelor, în perioada 12 - 16 decembrie  a.c.,  după cum urmează : 

• marţi 13 decembrie a.c.  - domnul deputat Ilie Merce ; 

• miercuri 14 decembrie a.c. - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu ; 

•  joi 15 decembrie a.c.  - domnul deputat Mircea Costache. 

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte 

Valer Dorneanu declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 6 şi 8 decembrie a.c., membrii comisiei  şi-au desfăşurat 

activitatea pe cele patru subcomisii de lucru, procedând la analiza dosarelor 

repartizate şi la stabilirea modului de soluţionare  a problemelor sesizate. 

 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                          Valer  Dorneanu       
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