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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din  7, 8 şi 9 iunie  2005 

 
Şedinţa comisiei din 8 iunie 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,                

în următoarea formulă :  
1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  30 mai – 3 iunie a.c. 
2. Audierea conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul 

Gazelor Naturale, în legătură cu situaţia determinată de majorarea preţului la gazul metan. 
3. Audierea domnului Alexandru Darciuc, care s-a adresat comisiei, 

considerând că pensionarea sa a fost abuzivă, iar hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti 
în acest caz, au fost date fără să se judece cauza, eludându-se probele care-i incriminează pe cei 
care l-au nedreptăţit.  

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

13 – 17 iunie a.c.  
6. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
7. Diverse. 

 
În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Valer Dorneanu a adus                 

la cunoştinţa plenului faptul că domnul  Ştefan Cosmeanu – Preşedintele 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nu a dat curs 
invitaţiei  comisiei şi nici nu a anunţat imposibilitatea prezentării la discuţia 
privind situaţia determinată de introducerea abonamentului şi de creşterea preţului 
la gazul metan.  

De asemenea, domnul preşedinte Valer Dorneanu a menţionat că               
la această discuţie, s-a prezentat domnul   Gabriel Sârbu – Directorul                 
Direcţiei de Preţuri, care  a anunţat faptul că domnul   Ştefan Cosmeanu a fost 
chemat la o şedinţă la Guvern. 
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Domnul preşedinte a propus membrilor comisiei amânarea discuţiei 
pentru săptămâna viitoare,  deoarece persoana desemnată să participe la dialog nu 
poate reprezenta instituţia. 

Au luat cuvântul domnii deputaţi Mihail Sireţeanu,                 
Horea Dorin Uioreanu, Tudor Mohora, Ioan Dumitru Puchianu şi                
Mircea Costache, care, exprimându-şi nemulţumirea faţă de neprezentarea 
domnului Ştefan Cosmeanu, au fost de acord cu propunerea domnului preşedinte. 
De asemenea, au solicitat şi întocmirea unui Comunicat de presă, în care să se 
precizeze poziţia comisiei. 

Supusă la vot, propunerea privind amânarea discuţiei pentru miercuri, 
15 iunie a.c. a fost adoptată în unanimitate. 

Domnul deputat Tudor Mohora a adus la cunoştinţă apariţia în presă     
a unor articole cu privire la solicitarea doamnei deputat Lavinia Şandru,  adresată 
comisiei, de audiere a Preşedintelui României – domnul Traian Băsescu,                 
în legătură cu măsura schimbării din funcţia deţinută la Bagdad, a doamnei 
Simona Marinescu.  

Domnul preşedinte Valer Dorneanu a menţionat faptul că raporturile  
Preşedintelui cu Parlamentul României, nu prevăd astfel de atribuţii pentru 
Comisia de Cercetare a Abuzurilor. În acelaşi sens s-au pronunţat şi domnii 
deputaţi Horea Dorin Uioreanu, Mircea Costache şi Tudor Mohora. În consecinţă, 
comisia a votat respingerea cererii. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu a supus discuţiei şi problema 
înregistrării la comisie a unor memorii însoţite de adrese ale unor deputaţi, care au 
solicitat atât analizarea aspectelor semnalate, cât şi comunicarea rezultatului către                 
cabinetele parlamentare şi a apreciat că se impune distincţia între problemele care 
apar în teritoriu şi care reclamă intervenţia comisiei şi o astfel de conduită, care 
riscă să transforme comisia într-o „căsuţă poştală” a problemelor cetăţenilor.  

Trecând la analiza punctelor înscrise pe ordinea de zi, membrii 
comisiei procedează la discutarea dosarelor intrate la comisie în perioada                
30 mai – 3 iunie a.c. 

În mod deosebit, domnii deputaţi Dragoş Dumitriu şi                 
Horea Dorin Uioreanu doresc precizări asupra dosarelor privind situaţia de la 
Societatea comercială „Argos” S.A. Cluj Napoca şi de la  Societatea comercială 
„Pajişti” S.A. Sibiu. 

Cu privire la problematica sesizată de Societatea comercială 
„Pestom” S.A. Constanţa, domnul deputat Mircea Costache a solicitat unele 
informaţii. După prezentarea cazului, membrii comisiei au hotărât ca dosarul să fie 
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reanalizat,  urmând să fie prezentat un referat, în şedinţa comisiei de                
săptămâna viitoare. 

În ceea ce priveşte asigurarea audienţelor în săptămâna                 
13 – 17 iunie a.c., plenul comisiei ia act de oferta următorilor deputaţi : 

- domnul deputat Tudor Mohora,        pentru marţi 14 iunie a.c. ; 
- domnul deputat Ioan D. Puchianu,  pentru miercuri 15 iunie a.c ; 
- domnul deputat Dragoş Dumitriu,    pentru joi 16 iunie a.c. 
La ultimul punct al ordinei de zi, domnul deputat                 

Horea Dorin Uioreanu consideră că s-ar impune invitarea unei comisii cu activităţi 
similare  dintr-o ţară europeană şi propune ca domnul deputat Dragoş Dumitriu să 
fie desemnat de comisie pentru pregătirea unor materiale informative. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu  este de acord cu propunerea făcută 
şi se angajează ca să  strângă acest material informativ, astfel încât, până în 
toamnă, comisia să poată adopta un punct de vedere. 

 
Atât pe 7, cât şi pe 9 iunie a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat 

activitatea pe cele patru subcomisii de lucru, procedând la analiza dosarelor 
primite la comisie şi hotărând asupra modului de soluţionare a aspectelor sesizate. 

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                                    Valer  Dorneanu       
 
 
 
 
 
 
 
 


