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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor comisiei din  6 şi 7 septembrie  2005 
 

Şedinţa comisiei din 7 septembrie a.c. 
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, astfel : 
1. Analiza dosarelor intrate la comisie pe perioada  vacanţei parlamentare ; 
2.  Discuţii privind situaţia dosarelor în care nu s-au primit răspunsuri     din 

partea autorităţilor sesizate de comisie  (întârzieri peste 45 zile) ; 
3. Discutarea modificărilor aduse Regulamentului Camerei Deputaţilor ; 
4. Prezentarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 
5. Stabilirea reprezentării comisiei la audienţele din săptămâna                   

12 – 16 septembrie a.c. 
 6.   Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

 
În deschiderea şedinţei, domnul deputat Nicolae Bădălău  a solicitat corpului 

tehnic al comisiei informaţii cu privire la stadiul cercetărilor efectuate  în cazul sesizat de către 
domnul Călinescu Florin Romeo din Giurgiu, care s-a adresat comisiei noastre, încă din               
martie a.c. Petiţionarul reclama faptul că din partea conducerii Primăriei Giurgiu se fac unele 
abuzuri şi presiuni asupra sa, familiei şi proprietăţii sale, în sensul exproprierii de pe o suprafaţă 
de teren aflată în zona centrală a acestei localităţii.  

Răspunzând solicitării domnului deputat Bădălău, domnul preşedinte                   
Valer Dorneanu a solicitat domnului consilier Bulai Jorj, să întocmească o Notă cu privire la 
stadiul activităţilor întreprinse în acest dosar. 

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu a prezentat 
plenului comisiei situaţia dosarelor înregistrate la comisie în perioada  vacanţei parlamentare. 

Luând cunoştinţă de întreaga situaţie a dosarelor (în luna iulie au fost înregistrate 
un număr de 53 sesizări şi în luna august au fost înregistrate 75 sesizări, toate repartizate 
consilierilor pe domenii de activitate,  plenul comisiei hotărăşte ca – în şedinţa de săptămâna 
viitoare – să se discute problemele deosebite din respectivele memorii – acolo unde va fi cazul. 

Trecând la punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu i-a 
solicitat doamnei expert Cornelia Costin să întocmească – până la şedinţa de miercuri,                   
14 septembrie a.c., o sinteză analitică, a Situaţiei dosarelor cu termen de răspuns întârziat, cu 
propuneri de măsuri, care să fie parte  a Raportului de activitate al comisiei pe semestrul I, ce va 
fi prezentat şi Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. 
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De asemenea, atât domnul secretar Dumitriu, cât şi domnul vicepreşedinte 

Uioreanu au făcut precizarea că ar fi necesar ca proiectele de legi să  fie trimise şi comisiei spre 
consultare şi avizare şi au propus să se facă o  solicitare în acest sens către Biroul Permanent. 

Referindu-se la faptul că în sesiunea trecută, la comisie, au fost înregistrate multe 
sesizări din partea unor deţinuţi şi a fost primită chiar şi o informare – pe această temă – din 
partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, domnul preşedinte Valer Dorneanu a propus 
plenului comisiei, efectuarea unei acţiuni de verificare în câteva penitenciare, pentru a se vedea 
cum sunt respectate drepturile omului (multe din petiţiile primite referindu-se - în principal -            
atât la condiţiile din regimul de detenţie, cât şi la nerespectarea unor drepturi privind serviciile 
medicale din penitenciare). În acest sens, domnul preşedinte Valer Dorneanu i-a solicitat 
domnului consilier Bulai Jorj să verifice  atât la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor din 
Senat, cât şi la Comisia pentru Drepturile Omului, dacă s-au întreprins astfel de acţiuni de 
verificare. 

Supusă la vot, propunerea domnului preşedinte Valer Dorneanu a fost adoptată în 
unanimitate. 

Referitor la cazul sesizat comisiei de către Asociaţia „CAROM” PAS Bucureşti, 
prin care sesiza faptul că sunt împiedicaţi să se privatizeze,  domnul preşedinte Valer Dorneanu 
a propus formarea unui colectiv de lucru care să se deplaseze la faţa locului, verificând aspectele 
sesizate. Astfel, şi-au dat acordul domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinte al 
comisiei şi domnul deputat Nicolae Bădălău, care, împreună cu domnul consilier                   
Marin Gheorghe vor obţine informaţii şi vor efectua verificările necesare în soluţionarea 
cazului. 

 La cel de-al treilea punct al ordinei de zi, membrii comisiei au luat în discuţie 
modificările aduse Regulamentului Camerei Deputaţilor, în principal cele care se referă la 
comisie. 

Referitor la punctul patru al ordinei de zi, plenul comisiei hotărăşte ca în cursul 
şedinţei din săptămâna viitoare să fie discutate şi problemele deosebite din teritoriu. 

Cu privire la asigurarea audienţelor la comisie, în perioada 12 – 16 septembrie 
a.c., plenul ia act de ofertele următorilor deputaţi : 

- domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, pentru  marţi 13 septembrie a.c. ; 
- domnul deputat Ilie Merce,                   pentru miercuri 14 septembrie a.c ; 
- domnul deputat Mircea Costache,           pentru joi       15 septembrie a.c. 

 
Nemaifiind alte probleme, domnul preşedinte Valer Dorneanu declară şedinţa 

închisă. 
În ziua de 6 septembrie a.c., 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 a  aspectelor sesizate. 
 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                                      Valer  Dorneanu       
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