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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din  22, 23 şi 24 februarie 2005 

  
La şedinţe au participat toţi membrii comisiei. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – 

preşedintele comisiei. 
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate – pentru toate cele trei 

zile de şedinţă -  în următoarea formulă : 
Pentru ziua de 22 februarie a.c. : 
1.  Analiza sesizărilor intrate la comisie în ultima săptămână. 
2. Propuneri pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

comisiei. 
3.  Propuneri pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 
Pentru ziua de 23 februarie a.c. : 
1.  Participarea domnului Vasile Blaga – Ministrul Administraţiei şi Internelor, la 

dezbaterea problemelor referitoare la situaţiile create în unele judeţe, unde se exercită de către 
prefecţi presiuni asupra şefilor serviciilor publice descentralizate şi a unor funcţionari publici. 

2. Discutarea propunerilor de modificare a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a comisiei, precum şi a propunerilor pentru modificarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor. 

3. Asigurarea audienţelor la comisie pentru săptămâna                    
28 februarie – 3 martie a.c. 

4.   Diverse. 
Pentru ziua de 24 februarie a.c. : 
1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada                   

10 – 21 februarie a.c. 
2. Discutarea propunerilor de modificare a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a comisiei. 
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Şedinţa comisiei din 22 februarie a.c. : 
La primul punct la Ordinei de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu supune 

membrilor comisiei analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 10 – 21 februarie a.c., 
trecând în revistă fiecare din cele 33 de cauze înregistrate în perioada de referinţă. În urma celor 
dezbătute, s-a hotărât asupra modului de soluţionare a acestora. 

La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu 
propune plenului comisiei amânarea discuţiilor privind propunerile de modificare a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei, într-una din şedinţele comisiei de 
săptămâna viitoare. 

De asemenea, la cel de-al treilea punct al Ordinei de zi, domnul preşedinte           
Valer Dorneanu solicită din partea tuturor membrilor comisiei să depună la secretariatul 
comisiei cat mai curând, propunerile pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
subliniind   necesitatea clarificării termenului la  care comisia trebuie să depună la Biroul 
Permanent al Camerei Deputaţilor, raport de activitate. 

Referitor la invitarea la o discuţie a domnului Vasile Blaga – Ministrul 
Administraţiei şi Internelor, domnul preşedinte Valer Dorneanu solicită membrilor comisiei 
discutarea  aspectului  eventualităţii în care domnul ministru Vasile Blaga nu se poate prezenta 
la comisie, miercuri, 23 februarie a.c., domnul preşedinte Valer Dorneanu aducând la cunoştinţa 
plenului că, din mai multe motive,  i-a transmis acestuia posibilitatea amânării discuţiilor la o 
dată când domnul ministru poate răspunde personal invitaţiei, evitând  să trimită doar un 
subaltern. 

Luând cuvântul, domnul deputat Tudor Mohora îşi exprimă punctul de vedere şi 
propune reprogramarea invitaţiei domnului ministru Vasile Blaga – în cazul în care acesta nu 
poate participa la data stabilită – pentru săptămâna viitoare sau la o dată când dânsul poate veni. 

Domnul deputat Ilie Merce apreciază cele relatate de către domnul deputat Tudor 
Mohora şi îşi exprimă acelaşi punct de vedere. 

De asemenea, nu este de acord cu aceste propuneri domnul deputat Horea Dorin 
Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, Domnia sa fiind de părere că se poate accepta şi un dialog 
cu un Secretar de Stat din minister. 

Referitor la modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, domnul 
vicepreşedinte Uioreanu aduce la cunoştinţa membrilor comisiei faptul că va depune un 
amendament propunând modificarea art. 58. pct. 14, astfel încât la orice comisie de anchetă 
propusă de plen pentru cercetarea abuzurilor, să participe  ca observator şi un membru al 
comisiei noastre. 

Domnul Preşedinte Valer Dorneanu subliniază că discuţia pe marginea art. 58  
este o discuţie interesantă şi solicită aprofundarea ei, astfel să se ajungă la propunerea unui 
amendament care să stabilească mai clar rolul comisiei în anchetele efectuate de comisiile 
desemnate de plen sau de anchetele dispuse în urma  sesizărilor primite de Cameră, de către alte 
instituţii abilitate ale statului. 
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Luând cuvântul, domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu îşi exprimă şi dânsul 
punctul de vedere referitor la invitarea domnului ministru Vasile Blaga şi este de părere că şi un 
reprezentant al ministerului ar putea fi ascultat. 

Domnul deputat Cătălin Micula face precizarea că a discutat cu domnul Secretar 
de Stat Dobre din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi este de părere că şi dânsul este pe 
deplin responsabil să vină şi să dea explicaţii fiind însărcinat şi cu coordonarea prefecţilor. Este 
de acord şi cu varianta prezenţei la comisie a unui domn Secretar de Stat din minister şi nu 
consideră necesară amânarea acestor discuţii, în eventualitatea în care domnul ministru nu poate 
participa. 

În final, domnul preşedinte Valer Dorneanu aduce la cunoştinţa plenului cazul 
S.C.”Aro” S.A. Câmpulung Muscel, care printr-o sesizare adresată domnului deputat Dumitriu 
Dragoş Petre, solicită audierea în comisie. Domnia sa apreciază, conform Regulamentului 
comisiei, că problema aceasta să fie discutată – mai întâi - în plenul comisiei şi după aceea să se 
decidă asupra audierii reprezentanţilor societăţii. 

 
Şedinţa comisiei din 23 februarie a.c. : 
Luându-se în discuţie primul punct al Ordinei de zi, domnul preşedinte              

Valer Dorneanu aduce la cunoştinţa plenului faptul că - din motive temeinice, respectiv Şedinţa 
Comună a celor două Camere - nu a putut avea loc discuţia  la care a fost invitat domnul              
Vasile Blaga – Ministrul Administraţiei şi Internelor. 

Cu acordul tuturor celor prezenţi, domnul preşedinte Valer Dorneanu stabileşte 
ca discuţia să fie programată pentru miercurea viitoare, 1 martie 2005 - ora 10,00.                    
În acest sens, se va proceda la anunţarea domnului ministru. 

La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, respectiv  discutarea propunerilor de 
modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, precum şi a                   
propunerilor de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, domnul deputat Tudor 
Mohora – membru al colectivului desemnat  de plenul comisiei  pentru finalizarea                
Proiectului de Regulament al comisiei – precizează că au fost centralizate toate propunerile                
şi – până luni, la prânz – acestea vor fi depuse în mapele deputaţilor, aflate la secretariatul 
comisiei, astfel încât la şedinţa de miercuri, 2 martie a.c., toţi  membrii comisiei să fie                   
în posesia  acestor documente. 

La punctul trei al Ordinei de zi, referitor la asigurarea primirii în audienţă a 
cetăţenilor, plenul comisiei hotărăşte repartizarea domnilor deputaţi, pentru săptămâna                    
28 februarie – 3 martie a.c. astfel : 1 martie a.c. – domnul deputat Ilie Merce ; 2 martie a.c. – 
domnul deputat Aurelian Pavelescu şi 3 martie a.c. – domnul deputat Horea Dorin Uioreanu. 

La ultimul punct al Ordinei de zi, domnul deputat Dragoş Dumitriu supune 
atenţiei celor prezenţi sesizarea  numitului Dumitru Popescu – deţinut în Penitenciarul Rahova,                    
în procesul „Tigareta III”, solicitându-le punctul de vedere cu privire la dezbaterea acestui caz 
de către comisie. 
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Domnul preşedinte Valer Dorneanu precizează că, în acest moment,  comisia a 
înaintat sesizarea Ministrului Justiţiei, apărând ca inoportună problema audierii petiţionarului. 
Discuţia va putea fi reluată numai după primirea răspunsului din partea ministerului sesizat. 

În final, Domnul deputat Tudor Mohora supune discuţiei celor prezenţi situaţia 
determinată de schimbarea „componenţei” comisiei, după  demisionarea domnului deputat 
Aurelian Pavelescu din Partidul Democrat şi – implicit – din funcţia de vicepreşedinte                    
al comisiei, funcţie repartizată, conform algoritmului, Grupului parlamentar al Partidului 
Democrat, situaţie ce a determinat şi schimbarea componenţei comisiei, în prezent aceasta 
având 14 deputaţi. Pentru  reglementarea acestui aspect, s-ar impune solicitarea de relaţii la 
compartimentul de specialitate din cadrul Secretariatului General al Camerei Deputaţilor. 

 
Şedinţa comisiei din 24 februarie a.c. : 
După adoptarea  Ordinei de zi, membrii comisiei s-au retras, desfăşurându-şi 

activitatea în cadrul celor patru subcomisii, respectiv : 
• 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, Silvicultură, Ape şi 
Mediu ; 

• Subcomisia IV – Domeniu de activitate : Muncă, Protecţie Socială, 
Cultură, Culte, Sănătate, Educaţie şi Cercetare. 

Pentru fiecare subcomisie s-a procedat la întocmirea  unei evidenţe proprii 
privind lucrările  sau problemele sesizate, stabilindu-se, de la caz la caz,  şi activităţile viitoare, 
respectiv audieri, solicitări de informaţii suplimentare, deplasări în teritoriu, etc. 

La nivelul fiecărei subcomisii s-a luat hotărârea ca dosarele mai importante să fie 
aduse şi la cunoştinţa plenului comisiei, într-una din şedinţele săptămânii viitoare. 

 
 
 

 
 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                                      Valer  Dorneanu                        
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