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PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 5, 6 şi 7 februarie 2008 

 
 
 

Şedinţa comisiei  din 5 februarie 2008 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv :                          

Tudor Mohora – preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – 

vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu şi Mircea Costache – secretari, Becsek Garda 

Dezso Kalman, Ilie Merce, Valer Dorneanu, Aurelian Pavelescu, Ioan Dumitru 

Puchianu, Cornel Ştirbeţ şi Petre Ungureanu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                          

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

 

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată, în următoarea formulă : 

1. Consultare cu privire la ultimile măsuri privind majorarea preţului 

la utilităţi şi a influenţelor acestora asupra bugetului cetăţeanului. 

2. Analiza situaţiei dosarelor intrate la comisie în perioada                       

21 ianuarie – 1 februarie 2008. 
3. Activitate pe subcomisii de analiză. 

4. Diverse. 
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Luând în discuţie primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte 

Tudor Mohora prezintă – pe scurt – situaţia tarifelor preţurilor la gaze naturale, 

practicate de ţări din Uniunea Europeană, precum Franţa, Belgia, făcând 

menţiunea că, în comparaţie cu ţara noastră, acolo există un sistem prin care 

respectivele preţuri sunt  subvenţionate  şi astfel preţul este compensat de la 

producător până la consumator.   

Cu privire la această problemă, respectiv a creşterii preţului la gazele 

naturale şi energie electrică şi a influenţelor acestora asupra facturilor la utilităţi, 

domnul preşedinte Tudor Mohora consultă plenul comisiei asupra oportunităţii 

invitării la un dialog a domnului Gergely Olosz – preşedintele Autorităţii Naţionale 

de Reglementare în Domeniul Energiei, pe adresa comisiei noastre existând 

sesizări prin care cetăţenii îşi exprimă nemulţumirea faţă de actualul preţ majorat 

la gazele naturale, care atrage după sine şi scumpirea celorlalte produse, precum 

şi a facturilor la utilităţi. 

Membrii comisiei sunt de acord cu propunerea domnului preşedinte 

Tudor Mohora, de invitare la un dialog a preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei pe problematica prezentată şi aprobată de 

comisie. Astfel, plenul comisiei hotărăşte ca audierea să aibe loc în şedinţa de 

săptămâna viitoare, marţi, 12 februarie, orele 13,00. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora solicită compartimentului tehnic al 

comisiei ca în mapele de şedinţă a tuturor membrilor comisiei să fie ataşate 

materialele : legea de funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei ; comunicatul dat de respectiva autoritate, precum şi materialul 

privind legislaţia din acest domeniu din celelalte ţări europene. 

La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie,  în perioada 21 ianuarie – 1 februarie 2008. 
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Luând în discuţie memoriile cuprinse în borderoul de şedinţă,                   

în perioada de referinţă, membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile 

propuse de compartimentul tehnic privind modul de analiză şi verificare, într-o 

primă etapă,  a acestor memorii. 

În zilele de 6 şi 7 februarie 2008,  domnii deputaţi şi-au desfăşurat 

activitatea  pe cele patru subcomisii de lucru, procedând la analiza aspectelor 

sesizate de petiţionari şi a răspunsurilor comunicate comisiei de către autorităţile 

competente cu soluţionarea problemelor prezentate în petiţiile adresate comisiei. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 
                      Tudor  Mohora 
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