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S  I  N  T  E  Z  A 
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Şedinţa comisiei din 25 mai 2005 
 
La şedinţă au participat toţi membrii comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valer Dorneanu –                    

preşedintele comisiei. 
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate, astfel : 
1.  Analiza aspectelor sesizate în lucrările  intrate la comisie, în perioada                    

16 – 20 mai  a.c. 
2. Rediscutarea situaţiei dosarelor cu termen de răspuns întârziat. 
3. Semnalarea problemelor deosebite sesizate în teritoriu şi                    

stabilirea programului de audiere, pentru şedinţele viitoare ale comisiei. 
4. Desemnarea membrilor comisiei care vor asigura audienţele comisiei                    

în săptămâna 30 mai – 3 iunie  a.c. 
5. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză  (audierea unor petenţi, 

studierea dosarelor repartizate, stabilirea autorităţilor competente cu verificarea 
aspectelor sesizate, urmărirea modului de soluţionare). 

  
Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Valer Dorneanu a adus la cunoştinţa 

plenului comisiei propunerea Domniei sale, ca, în fiecare zi de luni, la ora 13:30, membrii 
Biroului comisiei să se întrunească pentru a stabili atât ordinea de zi pentru şedinţe, cât şi 
discutarea tuturor problemelor ce revin comisiei, potrivit Regulamentului. Supusă la vot, 
propunerea domnului preşedinte Valer Dorneanu a fost adoptate în unanimitate. 

De asemenea, domnul preşedinte Valer Dorneanu a informat plenul comisiei în 
legătură cu deplasarea unui colectiv de analiză la Primăria Municipiului Timişoara, pentru a 
obţine informaţii şi a efectua cercetările care se impun, în cazurile sesizate comisiei de către  
doamnele Cornescu Cornelia,  Anca Tomuţa, Cecilia Roşu şi Societatea Comercială 
„Ornamental” S.R.L. Timişoara, având ca obiect  săvârşirea unor pretinse încălcări ale legii şi 
alte abuzuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.  Colectivul de analiză va fi format din 
domnii deputaţi Radu Lambrino, Dragoş Dumitriu, Cătălin Micula şi deplasarea va fi efectuată 
în zilele de 26 şi 27 mai a.c. 
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În continuare, domnul preşedinte Valer Dorneanu, a precizat  că sunt de făcut 
unele completări în legătură cu concluziile desprinse în urma dezbaterii Raportului de activitate 
pe trimestrul I al anului 2005. Astfel, domnul preşedinte Valer Dorneanu a propus modificarea 
Regulamentului în ceea ce priveşte transmiterea acestor Rapoarte semestrial ;  a informat Biroul 
Permanent - ca elemente deosebite în ceea ce priveşte „nemulţumirea” comisiei -  faptul că 
multe din ministere nu răspund comisiei în termen sau trimit răspunsuri sub semnătura unor 
directori ori şefi de servicii şi nu sub semnătura directă a ministrului sau a secretarului de stat ;  
a prezentat multitudinea de sesizări cu privire la activitatea justiţiei, a parchetului şi a poliţiei ;              
a prezentat hotărârea plenului comisiei privind modificarea  articolului din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al comisiei, care permite accesul mass-mediei la lucrări. 

Din luările de cuvânt ale membrilor Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor,               
s-au desprins următoarele concluzii: 

• referitor la propunerile de modificare a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al comisiei, s-a primit recomandarea de a se aştepta până la modificarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor ; 

• privind conţinutul Raportului pe trimestrul I al a.c., s-a făcut precizarea că 
acolo unde sunt sesizări de domeniul justiţiei, parchetului şi  a poliţiei, comisia să observe dacă nu 
cumva este vorba de domenii care  afectează direct drepturile omului şi acolo comisia poate interveni; nu 
se poate interveni, insă, când se pune problema verificării temeiniciei unei arestări, sau a temeiniciei unei 
hotărâri judecătoreşti. 

 
În final, domnul preşedinte Valer Dorneanu a menţionat că Raportul de activitate 

pe trimestrul I al anului 2005 a fost apreciat de către membrii Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor, într-un sens pozitiv. 

 
În legătură cu   primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu                

a propus păstrarea modalităţii de discutare în comisie a sesizărilor din săptămâna anterioară                 
şi a invitat membrii comisiei să procedeze la analiza şi dezbaterea dosarelor înregistrate în 
perioada 16 – 20 mai a.c. 

Domnul Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, a solicitat informaţii 
cu privire la memoriul domnului Pop Iosif din Cluj.  

Domnul consilier Drăcea Marin, căruia i-a fost repartizat dosarul, a făcut 
precizarea că memoriul în cauză a fost adus la comisie de către domnul deputat Aurelian 
Pavelescu, petentul reclamând săvârşirea unor abuzuri în desfăşurarea unei anchete de către                   
Parchetul Naţional Anticorupţie. Domnul consilier Drăcea Marin a menţionat că memoriul se 
află la domnul preşedinte  Valer Dorneanu, însoţit de o Notă de prezentare. 

Domnul deputat Tudor Mohora, a apreciat faptul că este utilă păstrarea 
procedurii de discutare a dosarelor înregistrate în săptămâna anterioară şi a remarcat 
receptivitatea în legătură cu prezentarea situaţiei dosarelor  cu o zi sau două  înaintea discutării 
acestora în comisie. De asemenea, s-a referit şi la situaţia în care unii deputaţi aduc la comisie 
sesizări în care sunt implicaţi într-un fel sau altul, fiind de părere că această situaţie trebuie 
evitată. 
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De asemenea, domnul deputat Tudor Mohora a propus discutarea acestui dosar 
într-o şedinţă viitoare a comisiei. 

Atât domnul preşedinte Valer Dorneanu, cât şi membrii comisiei prezenţi la 
şedinţă, au fost de acord cu propunerea domnului deputat Tudor Mohora. 

Domnul vicepreşedinte Uioreanu a solicitat informaţii privind  sesizarea 
domnului Cuc Vasile din Cluj, înregistrat la comisie sub nr. 10. 437 din  17 mai a.c. 

 
Domnul consilier Drăcea Marin,  căruia i-a fost repartizat dosarul în cauză,                    

a menţionat faptul că petentul solicită sprijin pentru elucidarea împrejurărilor în care fiul său a 
decedat şi a precizat că memoriul a fost transmis – spre competentă analiză şi soluţionare – 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 
La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, respectiv, rediscutarea situaţiei 

dosarelor cu termen de răspuns întârziat, domnul preşedinte Valer Dorneanu a solicitat 
secretariatului tehnic întocmirea unui material privind situaţia dosarelor la care nu s-au primit 
încă răspunsuri de la autorităţile sesizate, competente cu analiza şi  soluţionarea cazurilor - pe 
domenii de activitate - şi a  propus reluarea discuţiilor pe această temă, în şedinţa de săptămâna 
viitoare a comisiei. 

 
Cu privire la acordarea audienţelor pentru săptămâna viitoare, membrii comisiei 

au hotărât după cum urmează : 
• marţi,       31 mai a.c.    – deputat Mihail  Sireţeanu  ; 
• miercuri,  1 iunie a.c.    – deputat Tudor  Mohora  ; 
• joi,           2 iunie a.c.     – deputat Dragoş  Dimitriu  . 

 
În partea a doua a şedinţei, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele 

patru subcomisii de lucru. 
 
 
Atât pe 24, cât şi pe 26 mai a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea 

pe cele patru subcomisii de lucru, procedându-se la analiza dosarelor primite la comisie, 
hotărând asupra  etapelor de parcurs în cercetarea   aspectelor sesizate. 

                 

 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                                    Valer  Dorneanu       
 
 


