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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din  16 septembrie  2005 

 
 

La şedinţă participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind conduse de 

domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

 

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată în unanimitate,                 

în următoarea formulă :  

1.  Discuţii privind situaţia dosarelor în care nu s-au primit 

răspunsuri     din partea autorităţilor sesizate de comisie  (întârzieri peste 45 zile) ; 

 
2. Discutarea modificărilor aduse Regulamentului Camerei 

Deputaţilor ; 
 
3.  Prezentarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 
 
4. Stabilirea reprezentării comisiei la audienţele din săptămâna                

19 - 23 septembrie a.c. 
  

5. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
 
 
 

Irina
Original



 
 

 2

 
Înainte de a se trece la discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, 

domnul deputat Dragoş Dumitriu – secretarul comisiei, ia în discuţie propunerea 

sa, făcută în şedinţa de săptămâna trecută şi anume ca, în fiecare şedinţă 

săptămânală a comisiei, să fie chemaţi şi reprezentanţi ai mass-mediei,  iar lunar  

să se facă întâlniri cu presa, în care reprezentanţii acesteia să   prezinte   comisiei  

cazurile de corupţie şi abuz  semnalate de cele mai importante organe de presă. 

Asupra acestei propuneri, domnul deputat Tudor Mohora apreciază 

faptul că întâlnirea şi comunicarea cu reprezentanţii mass-media nu trebuie 

respinsă, dar, atât cazurile deosebite sesizate comisiei, cât şi problemele apărute în 

timpul etapelor de verificare pot fi aduse la cunoştinţa opiniei publice printr-o 

Conferinţă de presă a comisiei sau direct, prin reprezentanţii mass-media, 

acreditaţi la Camera Deputaţilor. 

De asemenea, domnul deputat Tudor Mohora precizează faptul că se pot 

promova de către comisia noastră, în mod direct, auto-sesizări în baza articolelor 

apărute în presă, nefiind astfel neapărat necesară prezenţa reprezentanţilor               

mass-media la comisie. Totodată, domnul deputat Mohora este de părere că, de 

fiecare dată când suntem sesizaţi cu un caz deosebit, plenul  trebuie să solicite 

Biroului Permanent acordul pentru a se efectua o anchetă, astfel încât comisia 

noastră să poată avea mai multă putere de soluţionare, iar după aceea se pot purta 

discuţii şi cu directorii de cotidiene.  

Domnul deputat Mircea Costache este de acord cu cele precizate de către 

domnul deputat Mohora şi menţionează că o astfel de colaborare cu presa este 

riscantă, comisia noastră neavând suficientă putere în soluţionarea cazurilor, ci 

numai aceea de verificare a tuturor aspectelor sesizate. 
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Atât domnul deputat Cătălin Micula, cât şi domnul deputat Ilie Merce 

sunt de părere că, neavând suficientă putere în soluţionarea tuturor cazurilor 

sesizate, comisia nu se poate implica într-o astfel de colaborare.  

În acest sens, domnul deputat Ilie Merce propune plenului comisiei ca, 

deocamdată, propunerea să nu fie supusă la vot, ci numai după ce domnul secretar 

Dumitriu va argumenta, printr-un material, eficienţa unei astfel de colaborări. 

Supusă la vot, propunerea domnului deputat Merce este adoptată în 

unanimitate. 

În continuare, domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele 

comisiei propune plenului ca, săptămânal, să fie invitaţi la comisie,                

atât  Procurorul General al Înaltei Curţi Supreme de Justiţie, Procurorul General al 

Parchetului Naţional Anticorupţie, Preşedintele Consiliului Superior al 

Magistraturii, cât şi miniştrii ale căror ministere întârzie să răspundă                

– în termen legal – la adresele de înaintare ale comisiei privind cazurile sesizate, 

spre competentă analiză şi soluţionare. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu apreciază că o astfel de propunere 

este bine venită, consultare prin care să se încerce atât stabilirea unei metode de 

lucru, cât şi colaborarea - mai eficientă -  atât cu Puterea Judecătorească, cât şi cu 

Executivul, având şi raţiunea unei eficienţe sporite. Supusă la vot, propunerea 

domnului deputat Horea Dorin Uioreanu este adoptată cu unanimitate de voturi. 

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu, 

reamintind faptul că în şedinţa de săptămâna trecută s-a stabilit întocmirea unei 

sinteze analitice privind situaţia dosarelor în care nu s-au primit răspunsuri     din 

partea autorităţilor sesizate de comisie  (întârzieri peste 45 zile),                 

aduce la cunoştinţa plenului că acest material va fi definitivat şi pus la dispoziţia 
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fiecărui membru, până la şedinţa de săptămâna viitoare. Aceasta, pentru ca fiecare 

domn deputat să se poată informa în privinţa conţinutului acestei sinteze, iar acolo 

unde se va dori informaţii suplimentare, fiecare consilier responsabil va face 

completările necesare. Această sinteză va fi întocmită de către doamna                 

expert Costin Cornelia. 

Referitor la Raportul de activitate al comisiei pe semestrul I,               

domnul preşedinte Valer Dorneanu solicită consilierilor Iorga Nicolae şi                

Drăcea Marin ca, până la şedinţa de săptămâna viitoare, să fie prezentat plenului 

comisiei un prim Proiect de Raport, astfel încât acesta să poată fi discutat şi 

analizat în comisie. 

Cu privire la asigurarea audienţelor la comisie, în perioada                 

19 - 23 septembrie a.c., s-a stabilit următorul program : 

- domnul deputat   Mihail Sireţeanu,   pentru  marţi 20 septembrie a.c. ; 

- domnul deputat Radu Lambrino,     pentru miercuri 21 septembrie a.c ; 

- domnul deputat Dragoş Dumitriu,   pentru joi       22 septembrie a.c. 

 

Nemaifiind alte probleme, domnul preşedinte Valer Dorneanu declară 

şedinţa închisă. 

 

 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                                    Valer  Dorneanu       
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