
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor  comisiei din  4 şi 5  mai  2005 
  

La şedinţe au participat toţi membrii comisiei. 
Lucrările comisiei 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 aspectelor sesizate în lucrările  intrate la comisie,                

în perioada 26 aprilie – 3 mai a.c. 
2. Discutarea problemelor deosebite sesizate în teritoriu şi stabilirea 

programului de audiere, pentru şedinţele viitoare  ale comisiei. 
3. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză (audierea unor 

petenţi, studierea dosarelor repartizate, stabilirea autorităţilor competente cu 
verificarea aspectelor sesizate, urmărirea modului de soluţionare). 

4. Desemnarea membrilor comisiei care vor asigura audienţele 
comisiei  în săptămâna 9 – 13 mai  a.c. 

5.    Diverse. 
 

Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Valer Dorneanu a supus 
membrilor comisiei analiza şi dezbaterea celor 14 cauze înregistrate la comisie în 
perioada 26 aprilie – 3 mai a.c., hotărându-se asupra modului de soluţionare                
a acestora. 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei,  
a solicitat mai multe informaţii privind dosarul înregistrat la comisia noastră de un 
grup de cetăţeni din localitatea Almaşu Mare, judeţul Alba.  

 Luând cuvântul, domnul consilier Preda Liviu sintetizează conţinutul 
celor 3 petiţii trimise comisiei noastre şi arată că petenţii aduc acuze Primăriei 
Almaşu  Mare care tergiversează punerea în posesie a suprafeţelor forestiere 
revendicate, cu scopul vădit ca aceste suprafeţe să fie exploatate de diferite firme 
şi apoi, fără vegetaţie forestieră, să fie date deţinătorilor de drept.                
Totodată, petenţii sunt nemulţumiţi de activitatea postului de poliţie din comună. 

Irina



 
 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu, propune înaintarea unei adrese la 
Prefectura judeţului Alba – în ceea ce priveşte tergiversarea punerii în posesie, iar 
pentru celelalte probleme sesizate în petiţie, comisia să transmită o adresă 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Supusă la vot, această propunere a fost adoptată în unanimitate. 
Domnul deputat Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei, aduce la 

cunoştinţa plenului comisiei cazul sesizat de către domnul Păun Viorel, asociat 
unic al S.C.”Ornamental” S.R.L. Timişoara, înregistrat la comisie sub nr. 10.392 
din 4 mai 2005, prin care sesizează unele abuzuri săvârşite de către primarul 
Municipiului Timişoara şi unii consilieri locali. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu propune deplasarea unei delegaţii 
din partea comisiei la Primăria Municipiului Timişoara, considerând că acest 
demers va aduce o mai bună eficientizare a rezolvării problemelor sesizate în 
petiţie. De asemenea, domnia sa este de părere că după verificarea – la faţa locului 
– a tuturor aspectelor şi în funcţie de cele constatate, comisia va putea să decidă 
dacă este  cazul să fie chemat la audiere şi domnul primar al Municipiului 
Timişoara. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu consideră deosebit de utilă şi 
sesizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, fiind vorba şi de unele aspecte 
administrative. 

Concluzionând, domnul preşedinte Valer Dorneanu apreciază faptul 
că pentru soluţionarea tuturor aspectelor sesizate, comisia se poate implica pe 
două căi şi anume : înaintarea unei adrese – spre competentă analiză şi verificare – 
Ministerului Administraţiei Publice, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
sau deplasarea la Primăria Municipiului Timişoara a unei delegaţii formată din 
doi-trei deputaţi – membrii ai comisiei, însoţiţi şi de un consilier. 

Cu privire la acordarea audienţelor pentru săptămâna viitoare, 
membrii comisiei au hotărât după cum urmează : 

• marţi,        10 mai a.c. – deputat Ioan Dumitru Puchianu ; 
• miercuri,   11 mai a.c. – deputat Tudor Mohora ; 
• joi,            12 mai a.c. – deputat  Ilie Merce. 

În continuare, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele 
patru subcomisii de lucru, procedând la analiza dosarelor  primite în ultimele zile 
la comisie şi hotărând asupra  modului de soluţionare. 

 
P R E Ş E D I N T E,    

 
                          Valer  Dorneanu        
 



 
 
 


