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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din  26 aprilie 2005 

  
La şedinţă participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind conduse de 

domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

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

1.  Analiza aspectelor sesizate în lucrările  intrate la comisie,                
în perioada 19 – 25 aprilie a.c. 

2. Adoptarea Raportului privind activitatea comisiei în                
trimestrul I – 2005.  

3.  Discutarea problemelor deosebite sesizate în teritoriu  şi 
stabilirea programului de audiere, pentru şedinţele viitoare  ale comisiei. 

4. Prezentarea comunicării Secretariatului General                 
al Camerei Deputaţilor privind desfăşurarea – în ziua de  miercuri, 27 aprilie a.c.  - 
a Forumului Civic, susţinut de membri ai Adunării Naţionale a Franţei, cu tema 
„Formarea deputaţilor  nou aleşi”. 

5.  Alegerea unui secretar al comisiei, pe locul devenit vacant 
prin validarea domnului deputat Codârlă Liviu în calitate de membru al                
Comisiei Comune Permanente  a Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român   de 
Informaţii. 

6. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză                 
(audierea unor petenţi, studierea dosarelor repartizate, stabilirea autorităţilor 
competente cu verificarea aspectelor sesizate, urmărirea modului de soluţionare). 

7. Desemnarea membrilor comisiei care vor asigura audienţele 
comisiei  în săptămâna 3 – 6 mai  a.c. 

8.    Diverse. 
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Procedând la analiza şi dezbaterea aspectelor cuprinse la primul punct 

al Ordinei de zi, respectiv analiza dosarelor intrate la comisie în perioada                

19 – 25 aprilie a.c., membrii comisiei – trecând în revistă fiecare din cele 25 de 

cauze înregistrate în perioada de  referinţă – au hotărât asupra modului de 

soluţionare  a acestora. 

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, deputaţii prezenţi la şedinţă 

au luat act de Proiectul de Raport al activităţii comisiei pe trimestrul I – 2005, 

hotărând – cu unanimitate de voturi – ca acesta să fie adoptat într-una din şedinţele 

viitoare. 

Invitaţi de către domnul preşedinte Valer Dorneanu să prezinte – spre 

dezbatere – problemele deosebite sesizate în teritoriu, membrii comisiei hotărăsc 

asupra discutării acestor cauze într-una din şedinţe viitoare ale comisiei, după ce 

ele vor forma obiectul analizei în subcomisiile de specializate. 

În continuarea şedinţei, domnul preşedinte Valer Dorneanu prezintă 

membrilor comisiei comunicarea primită din partea Secretariatului General al                

Camerei Deputaţilor, privind desfăşurarea – în ziua de  miercuri, 27 aprilie a.c.  -       

a Forumului Civic, susţinut de membri ai Adunării Naţionale a Franţei, cu tema 

„Formarea deputaţilor  nou aleşi”. 

Astfel, în cadrul Programului PHARE „Îmbunătăţirea capacităţii 

administrative a Parlamentului României”, secţiunea I „Formarea deputaţilor            

nou aleşi”, urmează să fie prezentate două teme, prima referitoare la              

„Constituţia europeană”, cea de-a doua privind „Relaţiile parlamentelor naţionale 

cu instituţiile Uniunii Europene, în special cu Parlamentul European”. 
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Cu toate că în adresa înaintată comisiei de către Secretarul General             

al Camerei Deputaţilor se solicită nominalizarea unor consilieri (experţi),              

domnul preşedinte Valer Dorneanu consideră ca deosebit de importantă 

încunoştinţarea plenului comisiei cu privire la organizarea unei astfel                 

de manifestări, urmând ca fiecare deputat să aprecieze asupra seminarului                 

în cauză. 

Referindu-se la adresa Grupului Parlamentar al P.P.R.M.                

nr. 74/15 din 20 aprilie a.c., domnul preşedinte Valer Dorneanu aduce la 

cunoştinţa membrilor comisiei validarea domnului deputat                

Codârlă Liviu în calitate de membru al Comisiei comune permanente a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

activităţii Serviciului Român de Informaţii şi propunerea aceluiaşi                 

grup parlamentar ca pentru funcţia de secretar al  comisiei, funcţie ce revine 

grupului P.P.R.M. să fie ales domnul  deputat   Dumitriu Dragoş Petre. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată în unanimitate. 

Cu privire la asigurarea audienţelor la comisie pentru                

săptămâna următoare, plenul ia act de opţiunea deputaţilor privind acordarea 

audienţelor, după cum urmează : 

• marţi, 3 mai a.c.      -  deputat Dragoş Dumitriu ; 

• miercuri, 4 mai a.c.    - deputat Radu Lambrino ; 

• joi, 5 mai a.c.              - deputat Nicolae Bădălău. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul 

preşedinte   Valer Dorneanu declară şedinţa închisă. 
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În continuare, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele 

patru subcomisii de lucru, procedând la analiza dosarelor primite la comisie şi 

hotărând asupra  modului de soluţionare. 

De asemenea, la nivelul fiecărei subcomisii de analiză, s-a procedat la 

selectarea  cazurilor mai importante,  ce urmează a fi supuse dezbaterii plenului 

comisiei, într-una din şedinţele viitoare ale comisiei. 

 

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                          Valer  Dorneanu                        
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 


