
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor comisiei din  8, 9 şi 10 februarie 2005 
  

La şedinţe au participat toţi membrii comisiei, lucrările fiind conduse de domnul 
deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

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

- stabilirea celor patru subcomisii de analiză ; 
-      repartizarea membrilor comisiei pe cele patru  subcomisii de analiză ; 
- analiza Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei şi 

prezentarea propunerilor de modificare  a acestuia ; 
- prezentarea dosarelor intrate la comisie în perioada  1 – 8 februarie a.c. şi 

stabilirea modului de soluţionare a aspectelor sesizate în lucrări ; 
- probleme privind structura aparatului tehnic al comisiei.; 
- diverse. 
 
1. La primul punct al Ordinei de zi, domnul preşedinte supune discuţiilor 

plenului, necesitatea structurării activităţii comisiei pe patru subcomisii. 
În urma dezbaterilor, plenul comisiei hotărăşte, în unanimitate, constituirea 

subcomisiilor de activitate în următoarea formulă : 
• Subcomisia I – Domeniu de activitate : Justiţie, Parchet – Parchet 

Naţional Anticorupţie, Administraţie şi Interne (prefecturi şi autorităţi 
publice locale). 

• Subcomisia II – Domeniu de activitate : Privatizare, Industrie, Comerţ, 
Turism, Întreprinderi Mici şi Mijlocii. 
• Subcomisia III – Domeniu de activitate : Agricultură, Mediu, Ape şi 
Silvicultură. 
• Subcomisia IV – Domeniu de activitate :  Muncă, Protecţie Socială, 
Cultură, Culte, Sănătate, Educaţie şi Cercetare. 

 
2. La punctul al Ordinei de zi, respectiv repartizarea membrilor comisiei pe cele 

patru subcomisii de activitate, domnul preşedinte Valer Dorneanu recomandă plenului comisiei 
ca opţiunile privind prezenţa deputaţilor în subcomisii să aibă în vedere şi respectarea 
principiului parităţii reprezentării, făcând, totodată şi precizarea că domeniile de activitate ale 
subcomisiilor vor putea fi modificate în funcţie de specificul problematicii cu care va fi sesizată 
sau se va sesiza din oficiu comisia. 
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În continuare, fiecare membru al comisiei îşi exprimă opţiunea pentru  una din  
cele patru subcomisii de activitate. 

În unanimitate, plenul comisiei hotărăşte ca – din partea Biroului comisiei - 
domnul vicepreşedinte Aurelian Pavelescu să coordoneze Subcomisiile I şi IV, iar domnul 
vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu să coordoneze Subcomisiile  II şi III. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu – vicepreşedintele comisiei, solicită plenului 
comisiei să analizeze şi să se pronunţe şi pe aspectul privind ponderea pe care o are comisia în 
ceea ce priveşte repartizarea petiţiilor adresate de cetăţeni, comparativ cu petiţiile care sunt 
înaintate celorlalte comisii permanente ale Camerei. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu, revenind asupra problemei referitoare la 
constituirea subcomisiilor de analiză, precizează că, în marea lor majoritate, nemulţumirile 
cetăţenilor privind domeniul de activitate al justiţiei şi parchetului sunt numai „îndreptate” către 
autorităţile competente aparţinând Puterii Judecătoreşti, fără a se opera distincţii majore în ceea 
ce priveşte  fondul problemei. 

Domnul deputat Cătălin Micula consideră  că apartenenţa unui membru al 
comisiei la  una dintre cele patru subcomisii de activitate nu constituie nici un impediment 
privind posibila opţiune ulterioară de a participa într-o altă subcomisie, atunci când situaţia o va 
impune. 

Domnul deputat Costache Mircea precizează că este foarte corectă o astfel de 
modalitate de tratare, cu atât mai mult cu cât la fel s-a lucrat şi în legislatura anterioară. 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, pornind de la 
faptul că, în ultima perioadă, la nivelul biroului parlamentar, se confruntă cu un număr relativ 
mare de sesizări, memorii, petiţii ale cetăţenilor, ridică problema oportunităţii discutării acestora 
la nivelul comisiei. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu, apreciind că această situaţie poate fi 
opozabilă oricăruia dintre membrii comisiei, consideră că este foarte necesar ca, înainte de a fi 
aduse spre dezbatere în plenul comisiei, problemele din teritoriu să fie analizate, astfel încât să 
se poată face distincţia privind soluţionarea aspectelor sesizate la nivel local,  sau , după caz,  
sesizarea acestora, spre competentă analiză şi soluţionare, autorităţilor şi instituţiilor centrale. 

Domnul deputat Ilie Merce, apreciază că de resortul analizei comisiei trebuie să 
fie numai acele probleme care nu şi-au găsit rezolvarea în plan local. 

3. La cel de-al treilea punct al Ordinei de zi, respectiv  prezentarea propunerilor 
de modificare  a Regulamentului comisiei, domnul preşedinte Valer Dorneanu reaminteşte 
plenului comisiei că termenul de prezentare a acestor propuneri a fost de două săptămâni, el 
urmând să se împlinească pe 16 februarie a.c. 

Domnul deputat Liviu Codârlă – secretarul comisiei, prezintă tuturor celor 
prezenţi setul de propuneri formulate de deputaţii aparţinând Partidului România Mare,  sub 
rezerva dreptului  ca până săptămâna viitoare acestea să fie suplimentate şi de alte  propuneri. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu le adresează celor prezenţi rugămintea de a 
prezenta – pe cât posibil – până vineri, 11 februarie a.c., propunerile privind modificarea 
Regulamentului comisiei, astfel încât acestea să poată fi preluate de compartimentul tehnic al 
comisiei şi operate corespunzător. 
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4. La punctul patru al Ordinei de zi, respectiv prezentarea lucrărilor intrate la 

comisie în perioada 1 – 8 februarie a.c. şi analiza problemelor sesizate de cetăţeni, domnul 
preşedinte Valer Dorneanu procedează la o trecere – punctuală – în revistă a tuturor dosarelor, 
precizând pentru fiecare  din cele 35 de cazuri în parte şi propunerea  de soluţionare.                   
Plenul comisiei hotărăşte în unanimitate modul de soluţionare a fiecărui dosar. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu – vicepreşedintele comisiei, solicită 
discutarea problemei privind structura aparatului tehnic al comisiei şi analiza  posibilităţii de noi 
angajări. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu precizează că la şedinţa  comisiei de 
săptămâna viitoare, va prezenta o notă privind normarea activităţii  la nivelul aparatului tehnic al 
comisiei şi o schemă cu repartizarea personalului pe subcomisii de analiză, în funcţie de care 
membrii comisiei se vor putea pronunţa. 

 
5. La ultimul punct al Ordinei de zi,  domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – 

vicepreşedintele comisiei, propune membrilor prezenţi să se pronunţe asupra oportunităţii 
dotării fiecărui birou de deputaţi cu un computer, cu acces la Internet. 

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                          Valer  Dorneanu                        
 

 
 
 
 
 
 
 


