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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din  25, 26, 27 şi 31 ianuarie 2005 

  
 

La şedinţe participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind 

conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi – pentru toate cele patru zile de 

şedinţă – a fost adoptată în unanimitate, în următoarea formulă : 

-  Analiza actualului Regulament de organizare               

şi funcţionare a comisiei şi prezentarea propunerilor de modificare               

a acestuia ; 

- Analiza şi evaluarea lucrărilor şi a problemelor rămase 

nerezolvate din legislatura  2000 – 2004 ; 

- Analiza dosarelor intrate la comisie în actuala sesiune 

parlamentară ; 

- Întocmirea programului de activitate a membrilor 

comisiei pe luna februarie a.c. 

 

 

Irina
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În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte le solicită 

membrilor comisiei ca, la analiza actualului Regulament de organizare 

şi funcţionare a comisiei, să aibă în vedere activitatea specifică a acestui 

segment parlamentar, distinct reprezentată de petiţii, memorii şi sesizări, 

de dreptul comisiei de a efectua investigaţii pe fenomenul sesizat,               

de dreptul de a chema la audieri persoanele sau reprezentanţii 

instituţiilor faţă de care s-au promovat anchetele, inclusiv de dreptul 

comisiei de a se sesiza din oficiu asupra unei situaţii date. 

Totodată, domnul preşedinte supune atenţiei membrilor 

comisiei necesitatea asigurării unei participaţii „bipartizane” a 

deputaţilor în subcomisiile de analiză sau în eventualele comisii ad-hoc 

ce s-ar putea constitui, în funcţie de specificul sesizărilor intrate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

1. Trecând la dezbaterea primului punct al Ordinei de zi, 

domnul preşedinte supune discuţiilor plenului analiza Regulamentului 

de funcţionare al comisiei şi oportunitatea modificării acestuia, inclusiv              

a Regulamentului  Camerei Deputaţilor. 

Din discuţiile purtate de membrii comisiei pe acest aspect, 

reţinem următoarele : 
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Domnul deputat Aurelian Pavelescu – vicepreşedintele 

comisiei, susţine obligativitatea modificării Regulamentului comisiei. 

Astfel, în materia „petiţiilor” avem deja o situaţie care trebuie 

reglementată, în condiţiile în care petiţiile sunt trecute şi prin filtrul 

Direcţiei de Relaţii cu Publicul din cadrul Secretariatului General al 

Camerei Deputaţilor, iar, pe competenţa comisiei, aşa cum este ea 

reglementată de Regulamentul Camerei, dreptul de a aprecia asupra 

înaintării petiţiei autorităţii competente, prezentării ei plenului               

Camerei Deputaţilor, ori clasării acesteia, poate intra în contradicţie              

cu dispoziţiile art. 110 din Constituţie. Nu în cele din urmă,              

ar fi deosebit de utilă, cel puţin pe aspectul adaptării              

modelului, cunoaşterea modului de funcţionare a unor comisii              

sau structuri similare din parlamentele celorlalte state europene.       

Acolo unde lipsesc aceste informaţii sau ele sunt incomplete, comisia ar 

putea interveni, solicitând sprijinul ambasadelor statelor respective. 

Domnul deputat Ilie Merce susţine necesitatea discutării 

Proiectului de Regulament al comisiei, dar într-o strânsă corelare cu 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, inclusiv înaintarea propunerilor 

comisiei pentru o modificare corespunzătoare a               

Regulamentului Camerei Deputaţilor, cel puţin în acordarea dreptului 

comisiei de a desfăşura  - în nume propriu -  anchete, fără aprobarea 

plenului Camerei Deputaţilor. 
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Domnul preşedinte Valer Dorneanu reiterează membrilor 

prezenţi rugămintea de a analiza şi de a identifica acele „puncte” din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor care se referă la activitatea comisiei 

şi – în acest sens - să facă  propuneri, care, preluate de aparatul tehnic al 

comisiei, să fie cuprinse în Proiectul de regulament. 

Domnul deputat Mircea Costache supune membrilor 

comisiei oportunitatea hotărârii înregistrării pe casete audio a discuţiilor 

purtate de comisie, mai ales cu ocazia audierilor, propunere bazată şi pe 

experienţa legislaturii anterioare, când – şi din motive tehnice – 

procedura de înregistrare (exclusiv audio) nu a dat întotdeauna rezultate 

scontate. 

Domnul deputat Cătălin Micula susţine necesitatea 

modificării Regulamentului comisiei într-un timp cât mai scurt, precum 

şi repartizarea – prin rotaţie – a deputaţilor pe subcomisiile de analiză. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu – vicepreşedintele 

comisiei – revine asupra precizărilor referitoare la necesitatea unei juste 

interpretări a dispoziţiilor art. 176 din Regulamentul              

Camerei   Deputaţilor,    privind     „tratamentul”   aplicabil  petiţiilor  şi  
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supune plenului comisiei analiza oportunităţii promovării              

unui Punct de vedere al comisiei referitor la neconstituţionalitatea              

acestui text. 

Domnul deputat Mircea Costache revine asupra celor 

precizate anterior şi susţine  necesitatea acordării unei atenţii deosebite 

segmentelor de „abuz” şi „corupţie”, diferit de maniera de tratare a 

problematicii cu care s-a confruntat comisia în legislatura anterioară, 

când „petiţiile” au avut ponderea primordială şi doar – sporadic –              

au intrat sub vizorul analizei comisiei probleme deosebite. 

2. La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, respectiv 

evaluarea lucrărilor şi a problemelor nerezolvate de comisie din 

legislatura anterioară, în toate cele patru şedinţe, membrii comisiei              

au procedat la analizarea  modului în care, pe subcomisiile ce              

au funcţionat în perioada 2000 – 2004, au fost soluţionate              

aspectele sesizate în petiţiile adresate comisiei.  

În acest sens, după evaluarea lucrărilor, s-a procedat              

la revenirea asupra adreselor înaintate instituţiilor competente              

cu soluţionarea pe fond a problemelor sesizate, sau,  după caz,              

la clasarea dosarelor. 

3. Cel de-al treilea punct al Ordinei de zi a              

şedinţelor  din   25 – 31 ianuarie a.c., analiza dosarelor intrate la comisie 
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în actuala legislatură, a constituit pentru fiecare deputat posibilitatea 

unui contact direct, nemijlocit, cu fiecare din cele 44 de dosare              

înregistrate în perioada 1 – 31 ianuarie a.c., dar şi discutarea 

problemelor sesizate în multe din aceste dosare. 

4. Cu privire la activitatea desfăşurată şi în actuala 

legislatură,  membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, desfăşurarea 

muncii la comisie pe patru subcomisii de analiză, fiecare dintre              

acestea fiind condusă de un membru al Biroului comisiei 

(vicepreşedinte sau secretar). 

Până la  finalizarea propunerilor privind modificarea 

Regulamentului comisiei, plenul – în unanimitate – hotărăşte asupra 

funcţionării acestor subcomisii în „actuala” formulă, respectiv : 

- subcomisia privind analiza dosarelor referitoare la 

raporturile cetăţenilor cu Justiţia, Internele şi Administraţia Publică ; 

- subcomisia privind analiza dosarelor referitoare la 

raporturile cetăţenilor cu societăţile comerciale, Privatizarea, Industria, 

Comerţul şi Turismul ; 

- subcomisia privind analiza dosarelor referitoare               

la raporturile cetăţenilor cu Fondul Funciar, Cultura şi Cultele,  

Protecţia Socială ; 
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- subcomisia privind analiza dosarelor referitoare               

la raporturile cetăţenilor cu Învăţământul, Sănătatea şi Familia,  

Educaţia şi Cercetarea. 

5. Asupra programului activităţii membrilor comisiei              

în luna februarie a.c., plenul a hotărât în unanimitate ca stabilirea  

zilelor de audienţă la comisie, precum şi repartizarea fiecărui deputat,              

să fie hotărâte după  începerea lucrărilor actualei  sesiuni şi              

după  cunoaşterea  programului de lucru  al deputaţilor, atât în plen,             

cât şi pe comisii. 

 

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                          Valer  Dorneanu                        
 

 
 
 


