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S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor  comisiei din  13 octombrie  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 3 – 7 octombrie a.c. ; 
2.  Stabilirea „graficului” de audienţe a conducătorilor autorităţilor care nu au răspuns            

– în termen legal – adreselor înaintate de către comisie.      
3.     Prezentarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 
4. Stabilirea reprezentării comisiei la audienţele  din săptămâna 17 - 21 octombrie a.c. 
5.    Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu a prezentat 

membrilor comisiei situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 26 – 30 septembrie a.c.,          
în această perioadă înregistrându-se un număr de 13 memorii, în care s-au sesizat aspecte privind 
justiţia, administraţia publică locală, nereguli  în aplicarea Legii nr. 18/1991, litigii locative şi 
conflicte între  persoane fizice.  

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – secretarul comisiei, a supus plenului cazul sesizat 
de către Asociaţia Micilor Întreprinzători şi Comercianţi – Arad, în legătură cu intenţia 
administraţiei publice locale de a desfiinţa Piaţa „Mihai Viteazu”.  

Domnul preşedinte Valer Dorneanu a precizat că s-a solicitat deja punctul de vedere 
al primarului şi a propus membrilor comisiei rediscutarea audierii părţilor implicate în acest caz, 
după primirea răspunsului. 

Asupra celui de-al doilea punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu a 
solicitat membrilor comisiei să depusă la secretariatul tehnic al comisiei propunerile 
conducătorilor autorităţilor în cauză, astfel întât la şedinţa de săptămâna viitoare să fie prezentat 
un prim „grafic” al acestor audieri.  

În finalul şedinţei, membrii comisiei au hotărât asupra asigurării audienţelor,                  
în perioada 10 - 14 octombrie  a.c.,  după cum urmează : 

• marţi 18 octombrie - domnul deputat Ilie Merce   
• miercuri 19 octombrie  - domnul deputat Nicolae Bădălău  
•  joi 20 octombrie - domnul deputat Radu Lambrino 

În continuarea şedinţei, 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       

Administrator
Original
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