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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor  comisiei din  22, 23 şi 24 martie 2005 

  
La şedinţe au participat toţi membrii comisiei, lucrările fiind conduse de domnul 

deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi – pentru toate cele trei zile e şedinţă – a fost 

adoptată în unanimitate, în următoarea formulă : 

1.   Analiza sesizărilor intrate la comisie în ultima săptămână. 
2.  Continuarea discutării propunerilor pentru modificarea  Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a comisiei şi pentru modificarea  Regulamentului 
Camerei Deputaţilor. 
3.  Discutarea modului de alcătuire a primului Raport de activitate din această 
legislatură. 
4.   Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
5.   Stabilirea deputaţilor responsabili cu audienţele pe săptămâna viitoare. 
6.   Diverse. 

 

1. 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 15 – 21 martie a.c., trecând în revistă fiecare din cele 31 de cauze 

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

soluţionare a acestora. 

S-au discutat unele dosare cu probleme deosebite şi anume : sesizarea Agenţiei 

“Marchal Turism”, din Bucureşti,  sesizarea Ligii Naţionale a Dreptăţii Împotriva Corupţiei şi 

Abuzurilor din România, sesizarea MGM GROUP PRESS – Publicaţia Flagrant din Călăraşi, 

sesizarea domnului Pepenescu Stelian din Argeş, sesizarea domnului Filip Pavel din Cluj şi 

sesizarea Asociaţiei Române Qigong Falun Dafa din Bucureşti. 
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Luând fiecare dosar în parte, membrii comisiei au hotărât transmiterea acestor 

sesizări instituţiilor competente cu soluţionarea cazurilor. Astfel : cu privire la dosarul              

Agenţiei “Marchal Turism”, din Bucureşti s-a hotărât înaintarea unei adrese Curţii de Conturi ;            

referitor la sesizarea Ligii Naţionale a Dreptăţii Împotriva Corupţiei şi Abuzurilor din România, 

s-a hotărât înaintarea unor adrese Ministerului Administraţiei şi Internelor şi                   

Ministerului Justiţiei ; cu privire la sesizarea MGM GROUP PRESS – Publicaţia Flagrant din 

Călăraşi, s-a hotărât înaintarea unei adrese Prefecturii judeţului Călăraşi ; referitor la sesizarea 

domnului Pepenescu Stelian din Argeş, s-a hotărât înaintarea unei adrese către Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor şi să-i fie transmis un răspuns petentului ;                  

cu privire la sesizarea domnului Filip Pavel din Cluj, s-a hotărât înaintarea unei adrese 

Ministerului Muncii, iar în ceea ce priveşte sesizarea Asociaţiei Române Qigong Falun Dafa din 

Bucureşti, aceasta să fie înaintată Comisiei pentru politică externă. 

Domnul deputat Dimitriu a sesizat plenul comisiei  în legătură cu necesitatea de a 

cere, de către comisie, Biroului Permanent, acordarea posibilităţii de a–şi spune părerea prin 

raport asupra unor proiecte de lege în discuţie care ar putea provoca prin lipsă de rigoare, cadrul 

favorabil pentru abuz şi corupţie. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu a subliniat că fiecare deputat poate propune 

amendamente şi că se poate cere Biroului Permanent  să fie trimise şi la comisia noastră unele 

legi spre avizare, pentru că altfel nu se poate face raport la vreo lege; fac doar comisiile sesizate 

în acest sens. 

Domnul deputat Mohora a menţionat faptul că deputaţii sunt obligaţi să facă 

amendamente la legi în termenul prevăzut. 

La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, respectiv, discutarea propunerilor 

pentru modificarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei şi pentru 

modificarea   Regulamentului Camerei Deputaţilor, domnul preşedinte  Valer Dorneanu a 

solicitat membrilor comisiei discutarea Art. 10 din Regulamentul comisiei, privind invitarea 

reprezentanţilor presei la dezbateri, precum şi condiţiile în care lucrările comisiei pot fi 

transmise la radio sau la televiziune, dacă acest lucru nu aduce atingere unor interese, care 

recomandă păstrarea secretului  acestor dezbateri. 

 2



 
 

Domnul deputat Cătălin Micula a propus ca înaintea fiecărei şedinţe sau audieri, 

plenul comisiei să voteze dacă reprezentanţii presei au sau nu acces la dezbaterile lucrărilor 

comisiei. Propunerea a fost acceptată de către toţi membrii comisiei. 

În ceea ce priveşte denumirea comisiei, domnul preşedinte Valer Dorneanu a 

susţinut faptul că nu trebuie eliminat termenul de „petiţii”, dar că acesta poate fi înlocuit                  

cu „sesizări”. 

În acest sens, domnul deputat Mircea Costache consideră că eliminarea 

termenului de „petiţii” nu este oportună, deoarece în Uniunea Europeană se vorbeşte despre 

„dreptul la petiţie” şi acesta nu trebuie înlocuit. 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, păstrarea denumirii actuale a 

comisiei cu păstrarea noţiunii de „petiţii. 

În finalul discuţiilor, domnul preşedinte Valer Dorneanu a adus la cunoştinţa 

membrilor comisiei, faptul că Biroul comisiei ar trebui să se întrunească în fiecare zi de „luni”, 

după orele 18.00, sau marţea începând de la ora 9.00, spre a se stabili Ordinea de zi pentru 

săptămâna în curs. 

Biroul a hotărât ca întâlnirea  pentru stabilirea Ordinei de zi pentru săptămâna în 

curs să aibă loc marţea la ora 9,15. 

Cu privire la acordarea audienţelor pentru săptămâna viitoare, membrii comisiei 

au hotărât după cum urmează : 

• marţi,     29 martie a.c. – deputat Mihail Sireţeanu ; 

• miercuri, 30 martie a.c. – deputat Dragoş Dumitriu ; 

• joi,    31 martie a.c. – deputat Ioan Dumitru Puchianu. 

Domnul preşedinte  Valer Dorneanu a propus ca miercurea viitoare să se înceapă 

şedinţa cu dezbaterea în continuare a modificărilor la Regulament şi a declarat şedinţa închisă. 

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                                    Valer  Dorneanu                        
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