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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 27, 28 şi 29 martie  2007 
 

Şedinţa comisiei  din 27 martie  2007 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – preşedinte, 
Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu şi Mircea Costache 
– secretari, Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Valer Dorneanu, 
Aurelian Pavelescu, Ioan Dumitru Puchianu, Cornel Ştirbeţ şi Petre Ungureanu. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Tudor Mohora - 
preşedintele comisiei. 

1.  Informare privind memoriul adresat comisiei de către ziaristul Sorin Ovidiu Bălan, în 
care sesizează presupuse abuzuri ale domnului Ralu Filip – preşedintele Consiliului Naţional al 
Audiovizualului. 

2.   Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada 19 - 23 martie 2007. 
3. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada  2 – 6 aprilie 2007. 
4.   Diverse. 

La primul punct al ordinei de zi : 
În urma prezentării aspectelor sesizate în memoriul adresat de către domnul 

Sorin Ovidiu Bălan, de către consilierul căruia i-a fost repartizat dosarul, s-au desprins 
următoarele : 

• ziaristul, a sesizat comisia în legătură cu un presupus „lanţ de abuzuri” ale 
domnului Ralu Filip – preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, acuzat că prin 
atitudinea sa faţă de persoana domnului Sorin Ovidiu Bălan şi prin „măsurile abuzive de 
sancţionare repetată a postului Naţional TV”, urmăreşte desfiinţarea sau măcar cenzurarea 
singurei emisiuni de investigaţii jurnalistice ce se mai difuzează pe posturile de televiziune 
româneşti. De asemenea, domnul Ralu Filip este acuzat de abuz în serviciu, prin faptul că îşi 
foloseşte funcţia pentru a tempera sau chiar stopa lupta împotriva corupţiei, pe care respectivul 
ziarist, autor al memoriului, o sprijină prin emisiunea sa „Echipa de investigaţii”.  

• conştient de faptul că, în fond, problemele cu care se confruntă sunt de 
domeniul instanţei judecătoreşti, domnul Sorin Ovidiu Bălan a informat comisia, prin memoriul 
său, că s-a adresat justiţiei, deschizând „mai multe procese atât împotriva domnului Ralu Filip, 
cât şi a Consiliului Naţional al Audiovizualului” şi deşi a câştigat aceste procese, domnul Ralu 
Filip continuă presiunile, urmărind denigrarea petiţionarului, ca jurnalist de investigaţii.               
Astfel, petiţionarul a solicitat comisiei sprijin pentru stoparea tuturor acestor abuzuri. 

Au luat cuvântul domnii deputaţi Ilie Merce, Petre Ungureanu, Horea Dorin 
Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, dorind să facă unele comentarii asupra cazului discutat. 
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Astfel, s-au hotărât următoarele : 
• la propunerea domnului deputat Ilie Merce, aceea de audiere a 

petiţionarului în plenul comisiei, domnul preşedinte Tudor Mohora a menţionat că – mai întâi – 
este necesar a se solicita domnului Sorin Ovidiu Bălan documentaţia care să stea la baza celor 
afirmate în memoriu, astfel încât – înainte de audiere – membrii comisiei să aibă o informare 
mai amplă asupra cazului. 

• de asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora a propus remiterea 
întregului memoriu domnului Ralu Filip – preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, 
pentru a-şi spune şi Domnia sa punctul de vedere. 

• după epuizarea celor două demersuri şi după primirea răspunsurilor, 
comisia va putea aprecia asupra oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei. 

La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei 
plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie, în perioada                   
19 - 23 martie  a.c., plenul consultând situaţia celor 39 cauze, privitoare la nemulţumirile 
cetăţenilor.  

În mod distinct, s-au luat în discuţie memoriile adresate comisiei de către domnul 
Creţu I. Eugen Ioan şi de către domnul prof. Bacalu Ioan, ambii din Bucureşti. În primul caz, 
petiţionarul solicitând sprijin pentru preschimbarea unor bancnote de 50.000 ROL, emisiunea 
2000, care şi-au încetat puterea de circulaţie din anul 2003, doamna consilier căreia i-a fost 
repartizat dosarul a informat plenul comisiei că  Banca Naţională a României a comunicat deja 
petentului care sunt dispoziţiile legale în materie, dar şi intenţia de a identifica o soluţie legală. 
Subiectul petiţiei nefăcând parte din domeniul de competenţă al comisiei noastre, s-a transmis 
deja un răspuns petiţionarului, în acest sens, dosarul urmând apoi a fi clasat. În cel de-a doilea 
caz, domnul prof. Bacalu Ioan din Bucureşti, a sesizat comisia asupra unor presupuse abuzuri 
săvârşite de către funcţionari din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. S-a hotărât 
înaintarea memoriului acestei instituţii, spre competentă analiză şi verificare, iar după primirea 
răspunsului, comisia va putea aprecia asupra etapelor ulterioare ale analizei. 

La cel de-al treilea punct al ordinei de zi, respectiv asigurarea  audienţelor pentru 
perioada 2 – 6 aprilie  a.c., plenul comisiei au hotărât după cum urmează : 

• marţi 3 aprilie  -  domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 
• miercuri 4 aprilie  - domnul deputat Petre Ungureanu 
•   joi  5 aprilie  - domnul deputat Ilie Merce 

urmând ca în zilele de 2 şi 6 aprilie   a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul 
preşedintelui comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                   
Tudor Mohora a declarat şedinţa închisă. 

În zilele de 28 şi 29  martie  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 
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