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PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din  22 februarie 2005 

  
La şedinţă participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind 

conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate, 

în următoarea formulă : 

1.  Analiza sesizărilor intrate la comisie în ultima săptămână. 

2. Propuneri pentru modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a comisiei. 

3.  Propuneri pentru modificarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor. 

4.  Invitarea la o discuţie a domnului Vasile Blaga – 

Ministrul Administraţiei şi Internelor, referitor la unele sesizări primite 

din partea unor deputaţi privind situaţiile create în unele judeţe unde se 

exercită de către prefecţi presiuni asupra şefilor serviciilor publice 

descentralizate şi a unor funcţionari publici. 
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Domnul preşedinte Valer Dorneanu supune membrilor 

comisiei analiza şi dezbaterea aspectelor cuprinse la primul punct al 

Ordinei de zi, respectiv, analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 

10 – 21 februarie a.c., trecând în revistă fiecare din cele 33 de cauze 

înregistrate în perioada de referinţă. În urma celor dezbătute, s-a hotărât 

asupra modului de soluţionare a acestora. 

La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, domnul preşedinte 

Valer Dorneanu propune plenului comisiei amânarea discuţiilor privind 

propunerile de modificare a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al comisiei, într-una din şedinţele comisiei de săptămâna 

viitoare. 

De asemenea, la cel de-al treilea punct al Ordinei de zi, 

domnul preşedinte Valer Dorneanu solicită din partea tuturor membrilor 

comisiei să depună la secretariatul comisiei cat mai curând, propunerile 

pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, subliniind   

necesitatea clarificării termenului la  care comisia trebuie să depună la 

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, raport de activitate. 

În continuare, domnul preşedinte Valer Dorneanu aduce la 

cunoştinţa membrilor comisiei faptul că a solicitat Direcţiei de Relaţii 

Externe, transmiterea – către comisie – a unui material privind 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor europene, dar 

încă nu s-a primit nici un răspuns în acest sens. 
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În legătură cu punctul patru al ordinei de zi, privind invitarea 

la o discuţie a domnului Vasile Blaga – Ministrul Administraţiei şi 

Internelor, domnul preşedinte Valer Dorneanu solicită membrilor 

comisiei discutarea  aspectului  eventualităţii în care domnul ministru 

Vasile Blaga nu se poate prezenta la comisie, miercuri, 23 februarie a.c., 

domnul preşedinte Valer Dorneanu aducând la cunoştinţa plenului că, 

din mai multe motive,  i-a transmis acestuia posibilitatea amânării 

discuţiilor la o dată când domnul ministru poate răspunde personal 

invitaţiei, evitând  să trimită doar un subaltern. 

Domnul deputat Tudor Mohora face precizarea că invitaţia 

domnului ministru Vasile Blaga, nu se referă numai la ministerul pe 

care dânsul îl coordonează şi este vorba de o acţiune politică concertată 

a tuturor miniştrilor. Nu este vorba de o chestiune localizată numai în 

sfera Ministerului Administraţiei şi Internelor. De asemenea, nu este de 

acord ca discuţiile să poată fi purtate cu un Secretar de Stat din minister, 

astfel încât propune în acest caz, reprogramarea invitării acestuia la o 

şedinţă a comisiei de săptămâna viitoare sau la o dată când dânsul poate 

veni. 
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Domnul deputat Ilie Merce apreciază cele relatate de către 

domnul deputat Tudor Mohora şi îşi exprimă acelaşi punct de vedere. 

Domnul deputat Costache Mircea propune posibilitatea 

modificării legii administraţiei publice locale, printr-un Proiect de lege. 

În continuare, domnul preşedinte Valer Dorneanu solicită 

membrilor comisiei discutarea participării reprezentanţilor de presă la 

discuţiile cu domnul ministru Vasile Blaga. Domnia sa este de părere ca 

– mai întâi – să fie întrebat şi domnul ministru dacă  doreşte sau nu 

acest lucru 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu îşi exprimă 

punctul de vedere referitor la invitaţia transmisă domnului ministru 

Vasile Blaga, în sensul că dacă acesta nu poate participa la discuţii, 

comisia poate accepta şi prezentarea unui Secretar de Stat din minister. 

Referitor la transparenţa comisiei, domnul deputat Tudor 

Mohora face precizarea că informarea presei în legătură cu posibila 

venire la comisie a domnului ministru Vasile Blaga, poate crea anumite 

probleme. Din punctul său de vedere, domnia sa nu are nici un fel de 

problemă în a susţine ideea ca presa să asiste la discuţii, dar este totuşi 

corect să-l informăm şi pe domnul ministru Vasile Blaga. 
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Revenind la eventualitatea în care domnul ministru nu poate 

răspunde invitaţiei comisiei, domnul vicepreşedinte Horea Dorin 

Uioreanu susţine iar ideea purtării discuţiilor şi cu un Secretar de Stat 

din minister. 

Domnul deputat Tudor Mohora, solicită cuvântul şi aduce la 

cunoştinţa membrilor comisiei faptul că are de făcut un comentariu şi o 

propunere în legătură cu declaraţiile liderilor politici. Dânsul a constatat 

faptul că pornind de la aspectele critice pe care - pe bună dreptate – 

opoziţia de până mai ieri le-a formulat în legătură cu prezenţa 

miniştrilor la Parlament, au existat repetate declaraţii în legătură cu 

intenţia premierului Tăriceanu şi a altor membrii ai cabinetului, că 

doresc să fie prezenţi ori de câte ori Parlamentul o cere.  

În acest sens, domnul deputat Tudor Mohora propune 

membrilor comisiei ca decizia cu privire la audierea sau neaudierea 

Secretarului de Stat sau ministrului să poată fi luată miercuri,               

23 februarie a.c., în funcţie de explicaţiile pe care le va primi comisia. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu este de părere 

că motivarea – dacă va fi cazul – va fi solidă şi nu înţelege de ce nu se 

acceptă purtarea discuţiilor şi cu un Secretar de Stat sau alt reprezentant 

al ministerului. În legătură cu problema amendamentelor pentru 

Regulamentul Camerei, domnul vicepreşedinte Uioreanu susţine că va  
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depune un amendament propunând modificarea art. 58. pct. 14, astfel 

încât la orice comisie de anchetă propusă de plen pentru cercetarea 

abuzurilor, să participe  ca observator şi un membru al comisiei noastre. 

Domnul Mohora nu este de acord cu statutul de  observator 

ci eventual ca membru cu drepturi depline. 

Domnul Preşedinte Valer Dorneanu subliniază că discuţia pe 

marginea art. 58  este o discuţie interesantă şi solicită aprofundarea ei, 

astfel să se ajungă la propunerea unui amendament care să stabilească 

mai clar rolul comisiei în anchetele efectuate de comisiile desemnate de 

plen sau de anchetele dispuse în urma  sesizărilor primite de Cameră, de 

către alte instituţii abilitate ale statului. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu revine asupra întâlnirii 

cu ministrul de interne, susţinând că domnul ministru Blaga este invitat 

la o discuţie şi nu la raport şi având în vedere aspectul politic al 

problemei este important să răspundă personal invitaţiei. 

Luând cuvântul, domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu îşi 

exprimă şi dânsul punctul de vedere referitor la invitarea domnului 

ministru Vasile Blaga şi este de părere că şi un reprezentant al 

ministerului ar putea fi ascultat. 
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În completarea celor spuse, domnul preşedinte               

Valer Dorneanu face precizarea că prezenţa la comisie a domnului 

ministru  Vasile Blaga şi nu doar a unui Secretar de Stat se impune 

pentru că nu sunt nişte chestiuni particulare şi sunt chestiuni care par a 

fi de principiu. 

De exemplu, o chestiune de principiu pentru care s-a insistat 

ca domnul ministru Vasile Blaga să fie prezent la comisie, este acel 

Protocol care a fost încheiat de către Alianţa „DA” împreună cu 

celelalte două forţe care participă la guvernare şi prin care se împart 

deja aprioric toate funcţiile de direcţii de servicii descentralizate între 

membrii coaliţiei. Deci, aceasta este o problemă politică care nu poate fi 

lămurită de un Secretar de Stat. 

În concluzie, domnul preşedinte Valer Dorneanu apreciază 

că trebuie auzită părerea domnului ministru Vasile Blaga. 

Domnul deputat Cătălin Micula face precizarea că a discutat 

cu domnul Secretar de Stat Dobre din Ministerul Administraţiei şi 

Internelor şi este de părere că şi dânsul este pe deplin responsabil să 

vină şi să dea explicaţii fiind însărcinat şi cu coordonarea prefecţilor. 

Este de acord şi cu varianta prezenţei la comisie a unui domn Secretar 

de Stat din minister şi nu consideră necesară amânarea acestor discuţii, 

în eventualitatea în care domnul ministru nu poate participa. 

 

 7



 
 

 

Domnul deputat Tudor Mohora intervine şi adresându-se 

domnului deputat Micula, apreciază faptul că nu este vorba de o 

problemă tehnică a unui domn Secretar de Stat, ci este o problemă de 

principiu. Este o problemă politică şi de aceea rămâne la ideea că ar fi 

bine ca la discuţii să se prezinte domnul ministru Blaga. 

În continuare, domnul preşedinte Valer Dorneanu aduce la 

cunoştinţa plenului faptul că domnul deputat Dumitriu Dragoş Petre a 

fost sesizat cu un caz deosebit creat la S.C.”ARO” S.A. Câmpulung. 

Solicitându-se audierea în comisie, domnul preşedinte este de părere ca 

– mai întâi – conform Regulamentului comisiei, problema aceasta să fie 

discutată în plenul comisiei, iar domnul deputat Dumitriu dacă are de 

făcut unele declaraţii în acest sens, acestea să fie date în nume propriu şi 

nu în numele comisiei. 

Domnul deputat Tudor Mohora intervine şi apreciază că este  

necesară modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

comisiei şi clarificarea acestuia, precum şi stabilirea atribuţiilor pe 

fiecare subcomisie de analiză. Domnia sa propune ca până miercurea 

viitoare, să fie discutat Regulamentul comisiei astfel încât, în final, să se 

poată lucra pe cele patru subcomisii de analiză. 
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Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, domnul 

preşedinte Valer Dorneanu declară şedinţa închisă, urmând ca mâine,     

23 februarie a.c., discuţiile să fie reluate în plenul comisiei. 

 

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                          Valer  Dorneanu                        
 

 
 

 

 

 

 
 


