
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor  comisiei din 22  decembrie  2005 
 

La şedinţă au participat 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 au fost conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – 
preşedintele comisiei. 

 
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă :  
1. Audierea doamnei   Giliola Ciorteanu– Preşedinte a Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului, cu privire la memoriul S.C.”Fortus”  S.A. Iaşi - ora 13,00 ; 
2. Audierea  reprezentanţilor  Ministerului Finanţelor Publice, cu privire la 

memoriul S.C.”Fortus”  S.A. Iaşi  -  ora 13,00 ;    
3. Audierea domnului   Gheorghe Chişcă – Director General al Societăţii 

Comerciale „Fortus” S.A. – Iaşi   - ora 13,00 ; 
4. Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada 12 - 16 decembrie a.c. ; 
5. Prezentarea cazurilor deosebite din teritoriu ; 
6.  Asigurarea audienţelor la comisie în perioada   27 – 30  decembrie a.c.  
7.   Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

 
În ziua de 22 decembrie a.c., membrii comisiei au procedat la audierea 

reprezentanţilor Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Finanţelor 
Publice şi Societăţii Comerciale „Fortus” S.A. Iaşi, societate care, adresându-se comisiei 
noastre, s-a plâns împotriva  faptului că Ministerul Finanţelor a declanşat – în mod abuziv – 
vânzarea la licitaţie a unor bunuri din patrinmoniul lor. 

După audierea reprezentanţilor A.V.A.S. şi ai Ministerului de Finanţe, precum şi ai 
societăţii, comisia a hotărât să procedeze, în continuare, la investigarea faptelor sesizate, 
solicitând reprezentanţilor A.V.A.S. o notă completă în legătură cu privatizarea S.C. „Fortus” 
S.A. Iaşi, dar, în acelaşi timp, a cerut celor implicaţi continuarea procedurilor legale la Consiliul 
Concurenţei pentru aprobarea facilităţilor prevăzute în contractul de privatizare. 
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De asemenea, comisia a luat în dezbatere sesizarea domnului deputat Victor Ponta 
prin care a cerut efectuarea unei anchete împotriva ministrului Justiţiei – doamna                        
Monica Macovei, referitoare la implicarea sa în dosarul casei părinţilor ei. Comisia a desemnat 
un grup de deputaţi şi experţi pentru demararea unor prime investigaţii, inclusiv la Consiliul 
Superior al Magistraturii pe baza cărora comisia va hotărî în prima şedinţă din luna ianuarie 2006 
asupra demersurilor ulterioare. 

De asemenea, comisia a analizat memoriul primarului municipiului Iaşi, domnul 
Gheorghe Nichita, prin care s-a plâns împotriva prefectului judeţului Iaşi, domnul                        
Radu Prisăcaru, în legătură cu numeroase pretinse abuzuri şi şicane îndreptate împotriva sa. 

Şi în acest caz s-a hotărât ca deputaţii care se ocupă de domeniul administraţiei 
publice să efectueze  primele investigaţii şi să formuleze propuneri asupra modului de rezolvare, 
în prima şedinţă din luna ianuarie 2006. 

 
În continuarea şedinţei, domnul preşedinte  Valer Dorneanu a supus atenţiei 

membrilor comisiei situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada  12 -16 decembrie  a.c.  
În această perioadă s-au înregistrat 22 memorii,  în care au fost sesizate aspecte 

privind domeniile : justiţia, poliţia, administraţia publică locală, nereguli  în aplicarea Legii nr. 
18/1991, drepturi personale, asigurări sociale, sănătate, recalculare pensie,  litigii locative,              
litigii de muncă, privatizare. 

S-au luat în discuţie situaţia memoriilor înregistrate în perioada de referinţă,  membrii 
comisiei fiind de acord cu propunerile privind modul de analiză şi soluţionare. 
 

În finalul şedinţei, membrii comisiei hotărăsc asupra asigurării audienţelor, în 
perioada 27 - 30 decembrie  a.c.,  după cum urmează : 

• marţi 27  decembrie a.c.  - domnul deputat Mircea Costache ; 
• miercuri 28  decembrie a.c. - domnul deputat Dragoş Dumitriu ; 
•   joi 29  decembrie a.c.  - domnul deputat Mihail Sireţeanu. 

 
 
În continuare, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele patru 

subcomisii de analiză. 
Au fost analizate dosarele care vizează aspecte ce cad în competenţa de analiză a 

fiecărei subcomisii.  
S-a hotărât asupra măsurilor  ce trebuie luate pentru  soluţionarea cazurilor 

sesizate. 
La nivelul fiecărei subcomisii s-a procedat la selectarea dosarelor  mai importante, 

ce urmează a fi supuse dezbaterii plenului. 
 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                                    Valer  Dorneanu       
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