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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din  2 februarie 2006 

 
La şedinţă au participat domnii deputaţi : Valer Dorneanu – preşedintele comisiei, 

Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu şi Dragoş Dumitriu – 
secretari, Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Cătălin Micula, Mircea 
Costache, Tudor Mohora, Eugen Nicolicea, Aurelian Pavelescu şi Ioan Dumitru Puchianu. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – 
preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă :  
1.   Analiza Proiectului de Raport privind activitatea Comisiei pe semestrul II                     

al anului 2005. 
2.      Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 17 – 27 ianuarie a.c. ; 
3.     Analiza memoriilor adresate comisiei de către Dan Costache Patriciu – Preşedintele 

„PETROM” şi Radu Mazăre – Primarul Municipiului Constanţa. 
4.  Stabilirea programului de audiere pentru semestrul I al anului 2006, a 

reprezentanţilor autorităţilor cu atribuţii în domeniul cercetării şi combaterii fenomenului de 
corupţie şi a abuzurilor ; 

5.      Prezentarea cazurilor deosebite din teritoriu ; 
6.      Asigurarea audienţelor la comisie în perioada   6 – 10 februarie  a.c.  
7.      Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

 
Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Valer Dorneanu a supus atenţiei membrilor 

comisiei situaţia celor 40 de dosare intrate la comisie în perioada 17 – 27 ianuarie  a.c.  
Analizând situaţia memoriilor înregistrate în perioada de referinţă, membrii comisiei 

au fost de acord cu propunerile promovate de compartimentul tehnic al comisiei, privind modul 
de analiză şi soluţionare. 

Referitor la Proiectul de Raport privind activitatea comisiei pe semestrul II al anului 
2005, la propunerea domnului preşedinte Valer Dorneanu, comisia a hotărât reluarea discuţiilor 
într-una din şedinţele de săptămâna viitoare. 

La următorul punct al ordinei de zi, plenul a fost informat asupra primirii a două 
memorii din partea omului de afaceri Dinu Patriciu şi din partea domnului Radu Mazăre – 
Primarul Municipiului Constanţa. 
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Domnul preşedinte Valer Dorneanu a adus la cunoştinţa comisiei că, anterior acestui 
moment, comisia a fost sesizată asupra situaţiei determinată de modul în care Justiţia a soluţionat 
dosarul privind regimul juridic al casei deţinută de părinţii doamnei Monica Macovei – Ministrul 
Justiţiei. 

Plenul comisiei a hotărât – în unanimitate – invitarea, pentru săptămâna viitoare, la un 
dialog, a doamnei ministru Monica Macovei, pentru şedinţa comisiei din 7 februarie a.c. şi a 
domnului Daniel Marius Morar – Procuror Şef al Departamentului Naţional Anticorupţie, 
pentru şedinţa comisiei din 8 februarie a.c.   

Referitor la dialogul pe care comisia şi-l propune a-l avea cu domnul Daniel Marius 
Morar, domnul preşedinte Valer Dorneanu a precizat că discuţiile se vor purta în condiţiile 
recunoaşterii principiului constituţional al separaţiei puterilor în stat şi – implicit – a 
competenţelor specifice ce revin Parchetului, numai pe aspectele sesizate de cei doi petiţionari, 
referitoare la încălcarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, aflat în cercetare. 

Referitor la Stabilirea programului de audiere pentru semestrul I al anului 2006,                
a reprezentanţilor autorităţilor cu atribuţii în domeniul cercetării şi combaterii fenomenului de 
corupţie şi a abuzurilor, membrii comisiei au stabilit asupra reluării acestor discuţii pentru una 
din şedinţele viitoare. 

 
În finalul şedinţei, membrii comisiei au hotărât asupra asigurării audienţelor, în 

perioada 6 - 10 februarie  a.c.,  după cum urmează : 
• marţi 7 februarie a.c.  - domnul deputat Dragoş Dumitriu ; 
• miercuri 8 februarie a.c. - domnul deputat Nicolae Bădălău ; 
•   joi 9 februarie a.c.  - domnul deputat Tudor Mohora. 

 
În cea de-a doua parte a şedinţei, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe 

cele patru subcomisii de lucru. 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                          Valer  Dorneanu       
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	S  I  N  T  E  Z  A

