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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 30 septembrie şi 1 octombrie 2008 

 
La şedinţe participă membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – 

preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu 

şi Mircea Costache – secretari, Becsek Garda Dezso Kalman, Valer Dorneanu,                 

Ilie Merce, Aurelian Pavelescu, Alexandri Nicolae, Sârb Gheorghe 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. Informare privind memoriul adresat comisiei de către Prefectul judeţului Olt şi 

Consiliul judeţean al Persoanelor Vârstnice,  cu privire la unele sesizări ale 

consumatorilor casnici, legate de sistemul de facturare a energiei electrice. 
2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 22 - 26 septembrie 2008. 
3. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 6 - 10 octombrie 2008. 

4. Activitate pe subcomisii de analiză. 

5. Diverse.  

 

Domnul preşedinte Tudor Mohora deschide şedinţa, adresând rugămintea 

membrilor comisiei să studieze documentele aflate în mapa de şedinţă, referitoare la 

memoriul adresat comisiei noastre de către Prefectul judeţului Olt şi Consiliul judeţean 

al Persoanelor Vârstnice, cu privire la unele sesizări ale consumatorilor casnici legate 

de sistemul de facturare a energiei electrice.  
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De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora propune ca – după studierea 

materialului – plenul să reia discuţiile, pe această temă, într-o şedinţă viitoare a 

comisiei, pentru a se stabili etapele ulterioare ale analizei. 

Cu această propunere, membrii comisiei sunt de acord. 

 

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

atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie, în 

perioada 22 - 26 septembrie  2008. 
Studiind borderoul de şedinţă întocmit, membrii comisiei sunt informaţi asupra 

aspectelor semnalate de către cetăţeni, în cele 14 memorii înregistrate în perioada de 

referinţă, aceştia exprimându-şi acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul 

tehnic privind modul de analiză şi verificare, într-o primă etapă.  

 

Cu privire la asigurarea audienţelor în perioada 6 – 10 octombrie  a.c., plenul 

comisiei hotărăşte după cum urmează : marţi – 7 octombrie a.c. – domnul deputat 

Mihail Sireţeanu ; miercuri – 1 octombrie a.c. – domnul deputat Ilie Merce şi joi –                  

2 octombrie a.c. – domnul deputat Mircea Costache, urmând ca în zilele de 6 şi 10 

octombrie a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

 

La punctul „Diverse” domnul deputat Ilie Merce doreşte să precizeze că,               

în legătură cu finalizarea Raportului privind legalitatea retrocedării Castelului Bran, s-a 

discutat în Biroul Permanent că acest Raport va fi pregătit pentru a fi prezentat Plenului 

Camerei Deputaţilor.  

În legătură cu audierea domnului Cătălin Marian Predoiu – Ministrul Justiţiei, 

căruia i-a fost adresată invitaţia de audiere în plenul comisiei, pentru ziua de                 

7 octombrie a.c., domnul preşedinte Tudor Mohora înştiinţează plenul asupra faptului 

că, telefonic, acesta şi-a exprimat imposibilitatea prezentării la audiere, menţionând că 

va trimite – în locul său – un reprezentant al ministerului, prin prezenţa domnului 

Secretar de Stat Sorin Stănescu. 
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Luând în discuţie această chestiune, membrii comisiei şi-au exprimat 

nemulţumirea faţă de imposibilitatea prezentării la audiere a domnului ministru Cătălin 

Marian Predoiu, nefiind de acord cu purtarea discuţiilor cu domnul Secretar de Stat 

Sorin Stănescu. Astfel, plenul hotărăşte ca, într-o şedinţă viitoare a comisiei, domnul 

Ministru al Justiţiei – Cătălin Marian Predoiu să fie reinvitat la sediul comisiei,                  

la audiere, în aşa fel încât discuţiile să se poarte doar în prezenţa Domniei sale şi nu cu 

un reprezentant al Ministerului Justiţiei. 

Tot la punctul „Diverse”, domnul deputat Ilie Merce îşi exprimă nemulţumirea 

faţă de atribuţiile pe care Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru 

Petiţii le are şi care sunt specificate în Regulamentul Camerei Deputaţilor, considerând 

că se impune înaintarea unor modificări ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

Comisiei de specialitate din Camera Deputaţilor. 

Faţă de această chestiune, domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează 

că este de acord cu această observaţie. Dar, deoarece rolul comisiei noastre nu                

este de a aproba legi sau modificări ale legislaţiei, se impune o discuţie – în plenul 

comisiei – pe această temă, iar propunerile de modificare ulterioare să fie trimise 

Comisiei pentru Regulament a Camerei Deputaţilor. 

În ceea ce priveşte audierea unui reprezentant al organelor de poliţie din 

municipiul Gheorghieni, domnul deputat Becsek Garda Dezso supune atenţiei plenului 

această chestiune. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora reaminteşte atât domnului deputat Becsek 

Garda Dezso, cât şi membrilor comisiei faptul că, în şedinţa din data de 23 septembrie 

a.c., această chestiune a mai fost discutată, hotărându-se ca – mai întâi de toate – 

comisia noastră să intre în posesia memoriului petiţionarilor, iar după studierea 

acestuia – de către toţi membrii comisiei - să se poată decide asupra oportunităţii unei 

audieri. 

Domnul deputat Becsek Garda Dezso, precizează faptul că acest memoriu 

este deja înregistrat la comisie, urmând ca el să fie multiplicat şi înmânat colegilor 

deputaţi. 
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                 

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

În data de 1 octombrie 2008, domnii 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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