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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor  comisiei din 5, 6 şi 7 februarie 2008 

 
 

Şedinţa comisiei  din 5 februarie 2008 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv :                          

Tudor Mohora – preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – 

vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu şi Mircea Costache – secretari, Becsek Garda 

Dezso Kalman, Ilie Merce, Valer Dorneanu, Aurelian Pavelescu, Ioan Dumitru 

Puchianu, Cornel Ştirbeţ şi Petre Ungureanu, lucrările comisiei fiind conduse de 

domnul deputat Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată, în următoarea formulă : 

1. Consultare cu privire la ultimile măsuri privind majorarea preţului la 

utilităţi şi a influenţelor acestora asupra bugetului cetăţeanului. 

2. Analiza situaţiei dosarelor intrate la comisie în perioada 21 ianuarie –             
1 februarie 2008. 

3. Activitate pe subcomisii de analiză. 

4. Diverse. 

La primul punct al ordinei de zi, membrii comisiei luând în discuţie 

creşterea preţului la gazele naturale şi energie electrică şi a influenţelor acestora 

asupra facturilor la utilităţi, au hotărât invitarea la un dialog a domnului Gergely 

Olosz - preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

pentru ziua de marţi, 12 februarie, orele 13,00, cu menţiunea că discuţiile să se 

poarte pe problematica aprobată de comisie. 
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La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus 

atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie,  

în perioada 21 ianuarie – 1 februarie 2008. Luând în discuţie memoriile cuprinse 

în borderoul de şedinţă,  în perioada de referinţă, membrii comisiei şi-au exprimat 

acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic privind modul de 

analiză şi verificare, într-o primă etapă,  a acestor memorii. 
În zilele de 6 şi 7 februarie 2008,  domnii deputaţi şi-au desfăşurat 

activitatea  pe cele patru subcomisii de lucru, procedând la analiza aspectelor 

sesizate de petiţionari şi a răspunsurilor comunicate comisiei de către autorităţile 

competente cu soluţionarea problemelor prezentate în petiţiile adresate comisiei. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 
                      Tudor  Mohora 
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