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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 22, 23, 24 şi 25 ianuarie 2007 

 
 

Şedinţa comisiei  din 23 ianuarie 2007 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv :                

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

vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu – secretar, Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso 

Kalman, Ilie Merce, Bogdan Olteanu, Valer Dorneanu, Mircea Costache,  

Aurelian Pavelescu şi Ioan Dumitru Puchianu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                 

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

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

1.   Dezbaterea şi aprobarea Proiectului de Raport al activităţii 

comisiei pe Semestrul II al anului 2006 ; 

2.  Analiza memoriilor intrate la comisie pe perioada vacanţei 

parlamentare de iarnă ; 

3. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada              

5 – 9 februarie 2007. 
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La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

aduce la cunoştinţa plenului comisiei faptul că Proiectul de Raport al activităţii 

comisiei pe Semestrul II al anului 2006 nu este încă finalizat. Totodată, domnul 

preşedinte Tudor Mohora adresează compartimentului tehnic rugămintea ca, până 

la şedinţa viitoare, Proiectul de Raport să fie prezentat – într-o primă  formă – cu 

menţiunea de a se sublinia în mod deosebit, în conţinutul Raportului, cazuistica 

problemelor cu care se confruntă cetăţenii în actul de justiţie, probleme cu care 

comisia noastră este sesizată într-o proporţie tot  mai mare. 

Înainte de a trece la discutarea celui de-al doilea punct al ordinei de 

zi, domnul preşedinte Tudor Mohora informează plenul de faptul că, la comisie,            

a sosit o Întâmpinare din partea celor care au fost arestaţi în cazul privind furtul de 

gaze din zona Ardealului, de şantaj prin intermediul presei. În această 

Întâmpinare, petiţionarii îşi exprimă dorinţa de a fi audiaţi în cadrul comisiei, 

pentru a putea prezenta mai pe larg, abuzurile care s-ar fi comis împotriva lor. 

Pe acest aspect, domnul preşedinte Tudor Mohora propune ca,              

într-o şedinţă viitoare a comisiei, plenul să hotărească dacă se va proceda sau nu la 

respectiva audiere. Discuţiile pe această temă vor putea avea loc, numai după ce 

comisia noastră va primi un răspuns din partea Consiliului Superior al 

Magistraturii, instituţie căreia i-a fost remis respectivul memoriu. 

Un alt caz, sosit pe adresa comisiei noastre, este cazul unui cetăţean 

din Ploieşti care semnalează unele nereguli săvârşite în actul de justiţie şi implicit 

intervenţiile făcute în penitenciar de către deputatul Nati Meir.  
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Faţă de această situaţie, domnul preşedinte Tudor Mohora 

menţionează că respectivul memoriu a fost deja înaintat atât Ministrului Justiţiei, 

cât şi Consiliului Superior al Magistraturii, cu solicitarea de a se cerceta aspectele 

semnalate în memoriu, iar după primirea răspunsurilor din partea celor două 

instituţii, comisia noastră va putea decide asupra ulterioarelor etape ale analizei. 

În continuarea şedinţei, membrii comisiei au luat în discuţie 

afirmaţiile făcute de către domnul Prim-Ministru Călin Popescu Tăriceanu, într-o 

emisiune a postului de televiziune „Antena 3” din 18 ianuarie a.c., afirmaţii grave 

la adresa unor persoane fizice sau juridice care, prin încălcarea legilor, ar fi produs 

statului mari prejudicii sau ar fi fost favorizate în preluarea unor lucrări importante 

de infrastructură pe raza capitalei, ori în alte zone ale ţării. Astfel, prin aceste 

afirmaţii, s-a precizat faptul că : un cabinet de avocatură a încasat în mod 

nejustificat mari sume de bani de la R.A.P.P.S. ; un caiet de sarcini a fost 

modificat la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, astfel încât 

numai o anumită societate (Euro Construct S.A. Bucureşti) să câştige licitaţia 

pentru repararea Autostrăzii Bucureşti-Piteşti şi a unor drumuri din capitală ; 

costurile necesare pentru combaterea gripei aviare de anul trecut, au fost de 20 

de ori mai mari decât cele reale. 

Având în vedere gravitatea faptelor la care domnul Prim-Ministru 

Călin Popescu Tăriceanu s-a  referit, Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii a Camerei Deputaţilor, s-a autosesizat în legătură cu 

acestea şi a hotărât sesizarea domnului Prim-Ministru, cu solicitarea punerii la 

dispoziţie a tuturor datelor şi documentelor care au stat la baza afirmaţiilor făcute 

de către Domnia sa. În raport de răspunsul primit, comisia va putea hotărî asupra 

etapelor ulterioare ale analizei şi a măsurilor ce urmează a fi adoptate. 
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La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                 

Tudor Mohora supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile 

înregistrate la comisie,  în perioada vacanţei parlamentare de iarnă, plenul 

consultând situaţia celor  32 cauze, privitoare la nemulţumirile cetăţenilor.  

Referior la memoriul înaintat comisiei de către domnul Sorin Roşca 

Stănescu din Bucureşti, domnul preşedinte Tudor Mohora solicită informaţii cu 

privire la acest caz. 

Domnul consilier Drăcea Marin, căruia i s-a repartizat respectivul dosar, 

aduce la cunoştinţa plenului faptul că petiţionarul – în memoriul său – sesizează 

unele abuzuri săvârşite de către ministrul justiţiei – doamna Monica Macovei. 

Totodată, domnul consilier Drăcea Marin consideră oportun înaintarea memoriului 

atât către Consiliul Superior al Magistraturii, cât şi către Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

După expunerea făcută, domnul preşedinte Tudor Mohora propune ca            

– pentru început - memoriul să fie multiplicat şi înmânat fiecărui domn deputat, 

membru al comisiei, spre o mai bună cunoaştere a cazului, în paralel să fie sesizat 

Consiliul Superior al Magistraturii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie  

şi Justiţie, aşa încât – după studierea respectivului memoriu – în şedinţa de 

săptămana viitoare, fiecare deputat să-şi poată spune punctul de vedere privind 

cazul sesizat de către domnul Sorin Roşca Stănescu, discuţii în urma cărora plenul 

comisiei să poată lua o hotărâre asupra etapelor ulterioare ale analizei. 

Domnul deputat Valer Dorneanu susţine discutarea cazului cu membrii 

comisiei,  după  studierea  în amănunt a dosarului  respectiv,  precum  şi  sesizarea 
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Primului-Ministru al Guvernului, Consiliului Superior al Magistraturii şi a 

Parchetului de pe langă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

În urma acestor discuţii, domnul preşedinte Tudor Mohora adresează 

rugămintea domnului consilier Drăcea  Marin ca, până săptămana viitoare, să 

întocmească o Notă-sinteză cu toate alternativele propuse, notă ce va fi ataşată 

fiecărei copii a memoriului transmis de domnul Sorin Roşca Stănescu, materiale 

ce vor fi puse la dispoziţia tuturor membrilor comisiei, pentru studierea mai amplă 

a cazului sesizat. 

Supusă la vot, această propunere este adoptată în unanimitate. 

Un alt caz adus în discuţia comisiei, este cel al domnului prof.            

Popescu Ilie din Bucureşti, memoriu în care petiţionarul face unele propuneri de 

amendamente la Proiectul de Lege privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni. Astfel, domnul preşedinte Tudor Mohora propune ca, până 

săptămâna viitoare, doamna expert Cornelia Costin să întocmească o sinteză a 

aspectelor semnalate în memoriul respectiv, sinteză care să fie multiplicată şi pusă 

la dispoziţia tuturor membrilor comisiei, pentru o mai bună cunoaştere a cazului 

cu care am fost sesizaţi. 

Supusă la vot, şi această propunere este adoptată de către toţi membrii 

comisiei, prezenţi la şedinţă. 

Referitor la celelalte dosare înscrise în borderoul cu lucrări, pe perioada 

vacanţei de iarnă, membrii comisiei sunt de acord, în unanimitate, cu soluţiile 

propuse de compartimentul tehnic al comisiei privind modul de soluţionare, într-o 

primă etapă. 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora solicită secretariatului tehnic al 

comisiei – consilierilor Marin Drăcea şi Nicolae Iorga – ca la proxima şedinţă a 

comisiei să prezinte propuneri privind cercetări din oficiu, pe care comisia să le 

poată avea pe agenda de lucru a sesiunii de primăvară – 2007. 

Luând în discuţie cel de-al treilea punct al ordinei de zi, respectiv 

asigurarea audienţelor pentru perioada 5 – 9 februarie a.c., plenul comisiei 

hotărăşte astfel : 

•  domnul deputat Mircea Costache, pentru audienţa din 6 februarie a.c.; 

•  domnul deputat Mihail Sireţeanu, pentru audienţa din 7 februarie  a.c.; 

•  domnul deputat Ilie Merce, pentru audienţa din 8 februarie  a.c. 

urmând ca în zilele de 5 şi 9 februarie  a.c. audienţele să fie asigurate 

prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte  

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 22, 24 şi 25 ianuarie a.c., deputaţii 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 şi memoriile 

adresate comisiei. 

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


