
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor  comisiei din  21 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                          

13 iunie  – 17  iunie a.c. 
2. Prezentarea scrisorii de mulţumire a Preşedintelui                     

Comisiei pentru Petiţii şi Reclamaţii a Landtag-ului bavarez, cu privire la                          
vizita de informare efectuată la   Parlamentul României de către unii 
membrii ai acestei comisii  în perioada 2 - 7 mai 2005. 

3. Audierea  domnului  Iancu Costa - Director General                         
al Societăţii Comerciale „PESTOM” S.A. Constanţa. 

4. Prezentarea situaţiilor deosebite din teritoriu. 
5. Repartizarea membrilor comisiei la audienţele din 

săptămâna   27 – 30  iunie a.c. 
6. Diverse. 
7. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

 
Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Valer Dorneanu a 

prezentat plenului comisiei scrisoarea de mulţumire a Preşedintelui 
Comisiei pentru Petiţii şi Reclamaţii a Landtag-ului bavarez, cu privire la 
vizita de informare efectuată la   Parlamentul României de către  unii 
membrii ai acestei comisii  în perioada  2 - 7 mai 2005. 

 
 
 

Irina



 
La primul punct al ordinei de zi, membrii comisiei                         

au procedat la analiza situaţiei memoriilor înregistrate în perioada                         
13 iunie  – 17  iunie a.c. şi au hotărât asupra sesizării instituţiilor 
competente cu verificarea pe fond a problemelor sesizate,                         
respectiv Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului,                      
Consiliul Superior al Magistraturii, Prefecturile judeţelor Cluj şi Olt                      
şi Primăria Municipiului Bucureşti. 

Asupra celui de-al treilea punct al ordinei de zi,                        
membrii comisiei au luat act de imposibilitatea  audierii domnului Iancu 
Costa - Director General   al Societăţii Comerciale „PESTOM” S.A. 
Constanţa şi au hotărât ca audierea să aibă loc într-una din şedinţele viitoare 
ale comisiei. 

 
Cu privire la audienţele acordate de comisie, în perioada                      

27 – 30 iunie a.c., acestea vor fi asigurate de următorii deputaţi : 
- domnul deputat Dragoş Dumitriu,        pentru  marţi 28 iunie a.c. ; 
- domnul deputat Cătălin Micula,           pentru miercuri 29 iunie a.c ; 
- domnul deputat Radu Lambrino,          pentru joi 30 iunie a.c. 

 
Nemaifiind alte probleme, domnul preşedinte Valer Dorneanu     

a declarat şedinţa închisă. 
 
În continuare, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe 

cele patru subcomisii de analiză. 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                                    Valer  Dorneanu       
 
 
 
 
 


