
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din  15, 16 şi 17 martie 2005 

  
La şedinţe au participat toţi membrii comisiei, lucrările fiind conduse de domnul 

deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 
Ordinea de zi a şedinţelor a fost adoptată în unanimitate, în următoarea formulă : 
Pentru şedinţa comisiei din 15 martie 2005  
1.  Alegerea vicepreşedintelui comisiei. 
2.  Analiza sesizărilor intrate la comisie în  săptămâna anterioară. 
3.  Analiza propunerilor de modificare a Regulamentului Camerei şi armonizarea 

Regulamentului Comisiei cu cel al Camerei Deputaţilor. 
4. Prezentarea  unor probleme apărute în teritoriu, sesizate  prin cabinetele 

parlamentare ale membrilor comisiei. 
5. Activitatea pe subcomisiile de analiză. 
 
În deschiderea şedinţei,  domnul preşedinte Valer Dorneanu încunoştinţează 

plenul comisiei asupra adresei transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor,                   
cu nr. 16 din 7 martie a.c., de către Grupul Parlamentar al Partidului Democrat, prin care 
comunică desemnarea domnului deputat RADU  LAMBRINO pentru a ocupa funcţia de 
vicepreşedinte al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii, funcţie care 
revine Partidului Democrat. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată în unanimitate. 
La punctul doi al Ordinei de zi, respectiv, analiza lucrărilor intrate la comisie în 

perioada 7 – 14 martie a.c., plenul i-a cunoştinţă de conţinutul celor 34 de sesizări, hotărând 
asupra modului de soluţionare a acestora. 

La punctul trei al Ordinei de zi, respectiv, analiza propunerilor de modificare a 
Regulamentului Comisiei şi armonizarea prevederilor acestuia cu  cele ale Regulamentului 
Camerei Deputaţilor, în unanimitate, membrii comisiei hotărăsc asupra dezbaterii propunerilor 
pe subcomisiile de analiză, stabilind ca timp al dezbaterii şedinţa comisiei din 17 martie a.c. 

În continuarea şedinţei, domnul Preşedinte Valer Dorneanu aduce la cunoştinţa 
membrilor comisiei faptul că domnul deputat Dănuţ Liga a depus la secretariatul comisiei unele 
precizări suplimentare  faţă de solicitarea înregistrată la sfârşitul lunii februarie, prin care 
solicita comisiei să se pronunţe asupra situaţiei creată la Primăria Municipiului Giurgiu. 
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În urma dezbaterii cazului, membrii comisiei hotărăsc, în unanimitate,                   

la propunerea domnului preşedinte Valer Dorneanu, asupra solicitării unor relaţii de la 
Inspectoratul General al Poliţiei privind stadiul soluţionării dosarului aflat în cercetare. 

În finalul şedinţei, domnul preşedinte Valer Dorneanu anunţă plenul comisiei 
asupra întâlnirii din  16 martie a.c. cu domnul Vasile Blaga – Ministrul Administraţiei şi 
Internelor, cu precizarea că şedinţa va începe la ora 10.00, dat fiind şi programul pe care 
reprezentantul Guvernului îl are în ziua respectivă. Pe aspectul referitor la participarea la acest 
dialog  a reprezentanţilor presei acreditaţi la Camera Deputaţilor, comisia hotărăşte asupra 
asigurării acestei participări, luând act şi de acordul Domnului Ministru Vasile Blaga, transmis 
domnului preşedinte Valer Dorneanu. 

 
Pentru şedinţa comisiei din 16 martie 2005 
1.   Întâlnirea  membrilor comisiei cu domnul Vasile Blaga – Ministrul 

Administraţiei şi Internelor, având  ca temă analiza şi dezbaterea sesizărilor primite din partea 
unor deputaţi care semnalează demiteri abuzive a unor  şefi de servicii desconcentrate,                   
din judeţe. 

2.  Continuarea analizei şi dezbaterii propunerilor de modificare                   
a Regulamentului Comisiei şi armonizarea acestora cu propunerile de modificare                   
a Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

3.        Diverse. 
Discuţiile purtate, la primul punct al Ordinei de zi, de către membrii comisiei cu 

domnul Vasile Blaga – Ministrul Administraţiei şi Internelor, au fost înregistrate pe suport 
audio, stenograma acestora fiind depusă la arhiva comisiei. 

În cea de-a doua parte a şedinţei, plenul comisiei l-a invitat pe domnul deputat 
Dănuţ Liga să prezinte precizările suplimentare transmise comisiei, asupra memoriului având ca 
obiect sesizarea  ilegalităţilor constatate de către controlul Camerei de Conturi Giurgiu la 
Primăria Municipiului Giurgiu. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu îl încunoştinţează  pe domnul deputat Dănuţ 
Liga că membrii comisiei, în şedinţa din ziua anterioară, au hotărât asupra  sesizării 
Inspectoratului General al Poliţiei privind tergiversarea cercetării cauzei. 

În finalul şedinţei, membrii comisiei hotărăsc asupra acordării audienţelor pentru 
săptămâna viitoare, după cum urmează : marţi, 22 martie a.c. – deputat Cătălin Micula; 
miercuri, 23 martie a.c. – deputat Tudor Mohora ; joi,  24 martie a.c. – deputat Mircea Costache. 

Pentru şedinţa comisiei din 17 martie 2005 
În ziua de 17 martie a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele 

patru subcomisii de analiză, procedând la dezbaterea problemelor sesizate  în memoriile 
adresate comisiei şi repartizate pe domenii de analiză. 

    
 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                                      Valer  Dorneanu    
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