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La şedinţe participă 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 : 

1. Analiza sesizărilor intrate la comisie în              

săptămâna anterioară. 

2.  Analiza propunerilor de modificare a Regulamentului 

Camerei şi armonizarea Regulamentului Comisiei cu cel al Camerei 

Deputaţilor. 

3. Prezentarea  unor probleme apărute în teritoriu, sesizate  

prin cabinetele parlamentare ale membrilor comisiei. 

4. Activitatea pe subcomisiile de analiză. 
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În legătură cu invitarea domnului Vasile Blaga –              

Ministrul Administraţiei şi Internelor, la discuţia având ca temă situaţia 

creată în unele judeţe (printre care, Bistriţa Năsăud, Gorj şi Argeş), de 

presiunile exercitate de către prefecţi şi subprefecţi asupra şefilor 

serviciilor publice descentralizate de a-şi prezenta demisia din funcţie,  

domnul preşedinte Valer Dorneanu informează plenul comisiei asupra 

discuţiei pe care a avut-o cu domnul ministru Vasile Blaga, care  a fost 

de acord cu reprogramarea discuţiei pentru miercuri,  16 martie a.c..            

În unanimitate, membrii comisiei au fost de acord cu această 

reprogramare.. 

În continuare, domnul preşedinte  supune plenului analiza            

şi dezbaterea aspectelor cuprinse la primul punct al Ordinei de zi, 

respectiv, sesizările, memoriile şi petiţiile intrate la comisie în perioada 

1 – 4 martie a.c. 

Membrii comisiei procedează la analiza, punctuală, a celor 

27 de cauze înregistrate în perioada de referinţă, hotărând asupra 

modului de soluţionare a acestora. 
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În finalul dezbaterilor, plenul hotărăşte şi asupra asigurării 

audienţelor la comisie pentru săptămâna 14 – 18 martie a.c., astfel : 

• marţi 15 martie – deputat Costache Mircea ; 

• miercuri, 16 martie – deputat Cătălin Micula ; 

• joi, 17 martie – deputat Dragoş Dumitriu. 

Cu privire la cel de-al doilea punct al ordinei de zi, respectiv 

dezbaterea propunerilor de modificare a Regulamentului comisiei şi de 

armonizare a prevederilor acestuia cu Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, plenul comisiei hotărăşte asupra rediscutării  acestor 

propuneri într-una din şedinţele viitoare ale comisiei. 

Atât pe 8, cât şi pe 10 martie a.c., partea a doua a şedinţei               

a fost rezervată activităţii în cele patru subcomisii, unde s-a procedat la 

analiza dosarelor primite la comisie, hotărându-se asupra  etapelor de 

parcurs, în cercetarea aspectelor sesizate. 

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                          Valer  Dorneanu    


