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Şedinţa comisiei din 1 iunie 2005  
 
La şedinţă au participat toţi membrii comisiei. 
Lucrările 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 dosarelor intrate la comisie în perioada  24 – 29 mai a.c. 
2. Analiza situaţiei privind dosarele în care nu s-a primit răspuns (întârzieri peste 45 zile). 
3. Prezentarea Raportului privind constatările colectivului care a efectuat – în zilele de            

26 şi 27 mai a.c. – deplasarea la  Primăria Municipiului Timişoara. 
4. Dezbateri privind aspectele sesizate în memoriul adresat comisiei de către inspectorii 

Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vâlcea. 
5. Prezentarea situaţiilor deosebite din teritoriu. 
6. Stabilirea reprezentării comisiei la audienţele  din săptămâna  6 – 10 iunie a.c. 
7. Diverse. 
8. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

 
În legătură cu sesizările adresate comisiei de către doamnele  Corescu Cornelia,  

Anca Tomuţa, Cecilia Roşu şi de către Societatea Comercială „Ornamental” S.R.L. 
Timişoara, domnul preşedinte Valer Dorneanu a invitat colectivul de  analiză desemnat,                    
să aducă la cunoştinţa plenului comisiei, verificările şi concluziile controlului efectuat. 

Domnul deputat Cătălin Micula a prezentat reclamaţia doamnelor Corescu 
Cornelia,  Anca Tomuţa şi  Cecilia Roşu,  referitoare la numirea în funcţia de Şef Audit Public 
Intern a unei persoane incompatibile şi a menţionat faptul că au fost purtate discuţii cu primarul 
Municipiului Timişoara, cu Şefa Serviciului Resurse Umane, cu petiţionarele, precum şi cu 
doamna Mihaela Mârza, discuţii din care colectivul de control a reţinut următoarele : 

-  Primăria Municipiului Timişoara nu a putut – iniţial – organiza concurs pentru 
că Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu elaborase încă Normele privind modul de 
organizare şi desfăşurare a acestor proceduri specifice pentru ocuparea postului de Şef Audit 
Public Intern, iar – ulterior – a intrat în cele două campanii electorale (locală şi generală) ;  
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- în ianuarie 2005 Consiliul local a aprobat noua organigramă (rămasă definitivă 
în martie a.c.), care  a procedat la constituirea celor două organisme ;  

- contestaţia doamnei Mihaela Mârza primeşte răspuns din partea                    
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în sensul că se menţine punctul de vedere privind 
ocuparea postului fără concurs şi se încunoştinţează autoritatea publică locală asupra 
obligativităţii intrării în legalitate în termen de 15 zile ; 

- nici după rămânerea definitivă a organigramei, Primăria Municipiului 
Timişorara nu procedează la schimbarea din funcţie a doamnei Mihaela Mârza ; aceasta se va 
întâmpla abia începând cu 1 mai 2005, ulterior sesizării comisiei, urmare cererii din 24 aprilie 
a.c. a doamnei Mihaela Mârza, privind transferarea pe vechiul post ; 

- existenţa mai multor cauze soluţionate de Comisia de disciplină din                
Primăria Municipiului Timişoara, având ca obiect conflictele personale – apărute la locul de 
muncă – între petiţionare şi Şefa Serviciului Corp Audit Public Intern ; 

- beneficierea de sporul de 20 % prevăzut pentru funcţia ocupată, urmare unui 
răspuns afirmativ dat de A.N.F.P. la o cerere ce nu cuprindea date privind cazul în speţă. 

 
În urma investigaţiilor efectuate la Primăria Municipiului Timişoara, domnul 

deputat Cătălin Micula a supus membrilor comisiei propunerile colectivului de analiză : 
• sesizarea Curţii de Conturi, în legătură cu salarizarea  doamnei               

Mihaela Mârza,  în perioada cât a funcţionat şi ca Şef al Corpului de Control, precum şi în 
legătură cu nefolosirea unor fonduri de către primărie ; 

• continuarea investigaţiilor cu privire la menţinerea abuzivă a stării de 
incompatibilitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, cu privire la aspectele 
constatate, la corespondenţa avută cu  Primăria Municipiului Timişoara, la verificările pe care 
le-au dispus la primărie şi cu privire la consecinţele care decurg, având în vedere că un an de 
zile de la sesizare, nu s-au luat măsuri. 

Domnul deputat Tudor Mohora a susţinut propunerea formulată de colectivul de 
analiză privind deplasarea la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi cu cea a sesizării 
Curţii de Conturi. De asemenea, domnul deputat Tudor Mohora a propus ca după ce se vor 
parcurge toate etapele verificărilor, să se dea publicităţii un punct de vedere privind  concluziile 
comisiei. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu a apreciat că, în acest moment al analizei,               
se impune obţinerea informaţiilor de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.  

În acest sens, echipa de control urmează să efectueze o deplasare la                   
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, stabilindu-se ca dată  - 6 iunie a.c. 

Cu privire la sesizarea Societăţii Comerciale „Ornamental” S.R.L. Timişoara, 
domnul deputat Cătălin Micula, a procedat la o prezentare succintă a discuţiilor purtate,  atât la 
sediul Primăriei Municipiului Timişoara, cât şi la sediul societăţii comerciale, propunând 
comisiei sesizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru ca, prin compartimentele 
specializate să verifice aspectele legate de legalitatea contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu a menţionat faptul că, dat fiind existenţa pe 
rolul instanţei judecătoreşti a unei cauze care soluţionează litigiul dintre societatea comercială şi 
autoritatea publică locală, intervenţia comisiei  nu este oportună. 
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Cu privire la discutarea lucrărilor intrate la comisie în ultima săptămână,            
domnul preşedinte Valer Dorneanu a invitat membrii comisiei să-şi exprime punctul de vedere. 
Domnii deputaţi au fost de acord cu propunerile promovate de compartimentul tehnic, în ceea ce 
priveşte modul de soluţionare a sesizărilor. 

Referitor la analiza situaţiei privind dosarele la care nu s-a primit răspuns 
(întârzieri peste 45 zile), domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, a 
fost de acord cu propunerea domnului preşedinte Valer Dorneanu de a atenţiona conducerile 
ministerelor în cauză, dar, suplimentar, a propus să se solicite miniştrilor să ia şi măsuri în 
consecinţă. 

De asemenea, domnul preşedinte Valer Dorneanu a specificat că, în cazul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, se vor face – în adresă – referiri şi la prefecturile care 
înregistrează astfel de întârzieri în transmiterea răspunsurilor. 

Referitor la punctul patru al ordinei de zi, respectiv, dezbaterea aspectelor 
sesizate în memoriul adresat comisiei de către inspectorii Inspectoratului Şcolar al Judeţului 
Vâlcea, domnul preşedinte Valer Dorneanu propune ca discuţia să formeze obiectul şedinţei 
comisiei din 8 iunie a.c. 

 
Cu privire la acordarea audienţelor pentru săptămâna viitoare, membrii comisiei 

au hotărât după cum urmează : 
marţi,       7 iunie a.c.     – deputat  Horea Dorin Uioreanu ; 
miercuri,  8  iunie a.c.    – deputat Mircea Costache; 
joi,            9 iunie a.c.     – deputat Mihail Sireţeanu. 

 
La ultimul punct al ordinei de zi, domnul deputat Mihail Sireţeanu –                

secretarul comisiei, a propus plenului audierea conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în domeniul Gazelor Naturale privind situaţia determinată de majorarea preţului la gazul metan. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu a considerat că la o astfel de discuţie              
s-ar impune şi invitarea preşedintelui Consiliului Concurenţei. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată în unanimitate, hotărându-se ca discuţia 
să aibă loc la sediul comisiei, miercuri, 8 iunie a.c., ora 11,00. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu a precizat că se va da publicităţii un 
Comunicat din partea comisiei şi pe acest aspect. 

În continuarea şedinţei, domnii deputaţi şi-au desfăşurat activitatea pe cele patru 
subcomisii de analiză. 

 
Atât pe 31 mai, cât şi pe 2 iunie a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat 

activitatea pe cele patru subcomisii de lucru, procedându-se la analiza dosarelor primite la 
comisie, hotărând asupra  etapelor de parcurs în cercetarea  aspectelor sesizate. 

 
P R E Ş E D I N T E,    

  
                                    Valer  Dorneanu       
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