
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din  4 şi 5  mai  2005 

  
La şedinţe participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind 

conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate, 

în următoarea formulă : 

1.  Analiza aspectelor sesizate în lucrările  intrate la comisie, 

în perioada 26 aprilie – 3 mai a.c. 

2. Discutarea problemelor deosebite sesizate în teritoriu               

şi stabilirea programului de audiere, pentru şedinţele viitoare               

ale comisiei. 

3. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză               

(audierea unor petenţi, studierea dosarelor repartizate, stabilirea 

autorităţilor competente cu verificarea aspectelor sesizate, urmărirea 

modului de soluţionare). 

4. Desemnarea membrilor comisiei care vor asigura 

audienţele comisiei  în săptămâna 9 – 13 mai  a.c. 

5.    Diverse. 
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La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte               

Valer Dorneanu supune membrilor comisiei analiza şi dezbaterea 

dosarelor intrate la comisie în perioada 26 aprilie – 3 mai a.c., trecând 

în revistă fiecare din cele 14 cauze înregistrate în perioada de referinţă.               

În urma celor dezbătute, s-a hotărât asupra modului de soluţionare a 

acestora. 

 În continuarea şedinţei, domnul deputat Horea Dorin 

Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, pune în discuţia plenului comisiei 

dosarul înregistrat la comisia noastră de un grup de cetăţeni din 

localitatea Almaşu Mare, judeţul Alba,  sub nr. 10.384/27.04.2005. 

Asupra acestei situaţii, domnul preşedinte Valer Dorneanu îl invită pe 

domnul consilier Preda Liviu - căruia i-a fost repartizat dosarul -  să 

prezinte cazul sesizat. 

Luând cuvântul, domnul consilier Preda Liviu sintetizează 

conţinutul celor 3 petiţii trimise comisiei noastre şi arată că petenţii 

aduc acuze Primăriei Almaşu  Mare care tergiversează punerea în 

posesie a suprafeţelor forestiere revendicate, cu scopul vădit ca aceste 

suprafeţe să fie exploatate de diferite firme şi apoi, fără vegetaţie 

forestieră, să fie date deţinătorilor de drept. Totodată, petenţii sunt 

nemulţumiţi de activitatea postului de poliţie din comună. 
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Referindu-se la problema defrişării pădurilor, domnul 

preşedinte Valer Dorneanu consideră că este deosebit de necesar ca 

acest fenomen să fie verificat, pentru a vedea cine comite acest abuz, 

dacă este sau nu vorba de o chestiune organizată.  

Domnul deputat Tudor Mohora consideră foarte utilă 

solicitarea unei expertize de la Ministerul Agriculturii. De asemenea, 

domnul deputat Mohora apreciază că această problemă ar fi trebuit 

cercetată de către Comisia pentru Agricultură, care ar trebui să pună 

problema de principiu : cum se taie pădurile – înainte de împroprietărire 

sau după aceea. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu consideră faptul că jaful 

pădurilor este o chestiune pe care comisia noastră nu o poate stopa şi 

nici rezolva. Dar că trebuie pornit de la două chestiuni concrete : 

• prima : referitoare la tergiversarea punerilor în posesie : 

• a doua : strângerea şi altor informaţii care să demonstreze - 

dacă este cazul - complicitatea primarului, a poliţistului şi chiar a altor 

autorităţi locale şi, dacă se constată acest fenomen ca fiind destul de 

extins, atunci comisia noastră poate să-l audieze pe Ministrul 

Agriculturii, pe Directorul Regiei Silvice sau poate să iniţieze o comisie 

de anchetă care să cerceteze acest fenomen. 
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În acest sens, domnul preşedinte Valer Dorneanu solicită 

domnilor deputaţi aducerea la cunoştinţa comisiei a tuturor fenomenelor 

de corupţie privind punerea în posesie – ca aspect de tergiversare -  şi 

exploatarea abuzivă a terenurilor forestiere. 

De asemenea, domnul preşedinte Valer Dorneanu,               

referindu-se la memoriul grupului de cetăţeni din comuna Almaşu 

Mare, judeţul Alba, propune înaintarea unei adrese la Prefectura 

judeţului Alba – în ceea ce priveşte tergiversarea punerii în posesie, iar 

pentru celelalte probleme sesizate în petiţie, comisia să transmită o 

adresă Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Domnul deputat Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei, 

aduce la cunoştinţa plenului comisiei cazul sesizat de către domnul 

Păun Viorel, asociat unic al S.C.”Ornamental” S.R.L. Timişoara, 

înregistrat la comisie sub nr. 10.392 din 4 mai 2005, prin care sesizează 

unele abuzuri săvârşite de către primarul Municipiului Timişoara şi unii 

consilieri locali. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu propune deplasarea unei 

delegaţii din partea comisiei la Primăria Municipiului Timişoara, 

considerând că acest demers va aduce o mai bună eficientizare a 

rezolvării problemelor sesizate în petiţie. De asemenea, domnia sa este 

de părere că după verificarea – la faţa locului – a tuturor aspectelor şi în 
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funcţie de cele constatate, comisia va putea să decidă dacă este  cazul să 

fie chemat la audiere şi domnul primar al Municipiului Timişoara. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu consideră deosebit 

de utilă sesizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, fiind vorba şi 

de unele aspecte administrative, la nivelul acestui minister existând un 

Corp de Control al Ministrului care se poate deplasa la faţa locului.               

De asemenea, consideră că Ministerul Administraţiei şi Internelor,               

în urma verificărilor, va putea face actul de documentare şi după aceea 

să fie informată şi comisia noastră, iar în funcţie de aceasta o delegaţie 

din partea comisiei se va putea deplasa la faţa locului – dacă va fi cazul. 

Adresându-se domnului vicepreşedinte Lambrino, domnul 

deputat Tudor Mohora îl întreabă pe acesta  dacă a discutat personal cu 

domnul Gheorghe Ciuhandu – Primarul Municipiului Timişoara,               

considerând că o astfel de intervenţie ar fi trebuit să constituie un prim 

pas în efectuarea cercetărilor. 

Domnul vicepreşedinte Radu Lambrino răspunzând acestei 

întrebări, face menţiunea că dosarul în cauză i-a fost înmânat cu o zi 

înainte, cunoscând problemele sesizate şi din presă, iar în etapa 

următoare se va întâlni şi cu domnul primar Ciuhandu. 

Domnul deputat Tudor Mohora, revenind la această 

problemă, consideră că rezolvarea tuturor problemelor sesizate se va 

putea face tot printr-o măsură administrativă, cu respectarea tuturor 

 5



 
 

 6

procedurilor şi doar în ultimă instanţă prin chemarea la comisie a 

domnului primar Ciuhandu.  

Concluzionând, domnul preşedinte Valer Dorneanu 

apreciază faptul că pentru soluţionarea tuturor aspectelor sesizate, 

comisia se poate implica pe două căi şi anume : înaintarea unei adrese               

– spre competentă analiză şi verificare – Ministerului Administraţiei 

Publice, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau deplasarea la 

Primăria Municipiului Timişoara a unei delegaţii formată din doi-trei 

deputaţi – membrii ai comisiei, însoţiţi şi de un consilier. 

Cu privire la acordarea audienţelor pentru săptămâna 

viitoare, membrii comisiei au hotărât după cum urmează : 

• marţi,       10 mai a.c.    – deputat Ioan Dumitru Puchianu; 

• miercuri,  11 mai a.c.    – deputat Tudor Mohora ; 

• joi,           12 mai a.c.   – deputat Ilie Merce. 

 

În continuare, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea 

pe cele patru subcomisii de lucru, procedând la analiza dosarelor  

primite în ultimele zile la comisie şi hotărând asupra  modului de 

soluţionare. 

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                          Valer  Dorneanu                        


