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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei comune a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a 

Camerei Deputaţilor şi a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări a Senatului din ziua de 14 august 2006 

 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, şi-a 
început lucrările în ziua de 14 august 2006 în şedinţă comună cu membrii Comisiei 
juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. 

La şedinţa din 14 august 2006 au fost prezenţi din partea Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, din totalul de 26 de membrii, următorii deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena 
Adomnicăi, Daniel Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Ion Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, 
Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen 
Nicolicea, Dragoş Ujeniuc, şi Gabriel Cosmin Popp, înlocuitorul domnului deputat 
Augustin Zegrean. Au absentat domnii deputaţi: Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin 
Bolcaş, Petru Călian, Ion Gonţea, Petre Ungureanu, Sârb Gheorghe, Victor Viorel 
Ponta şi Gabriel Sorin Zamfir. Din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări a Senatului au fost prezenţi opt senatori. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor şi de domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele Comisiei 
juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. 
             Pentru şedinţa comună, membrii Comisiilor au aprobat următoarea ordine de 
zi:  

1. Continuarea audierilor şi verificărilor privind cauzele şi responsabilităţile 
crizei instituţionale provocate de dispariţia inculpatului Omar Hayssam. 

2. Diverse. 
  La lucrările şedinţei comune a Comisiilor juridice au participat, în calitate de 

invitaţi, din partea: 
1. Ministerului Justiţiei, Monica Luiza Macovei – Ministrul justiţiei; 
2. Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Şerban Alexandru – 

director general; 
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3. Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici” – Dan Dermengiu, 
director general; 

4. Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ilie Botoş – 
procuror general, şi Marcel Sâmpetru – prim-adjunct al procurorului 
general; 

5. Consiliului Superior al Magistraturii, Iulian Gâlcă – preşedinte; 
La şedinţă au mai participat dr. Constantin Tănăsescu şi apărătorul său, 

avocatul Gheorghe Groza. 
 Lucrările comisiilor au început cu o scurtă introducere făcută de preşedintele de 
şedinţă, domnul deputat Sergiu Andon, care a precizat că cele două comisii au fost 
convocate ca urmare a şedinţei comune a Birourilor Permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului din 27 iulie 2006 în scopul continuării audierilor şi 
verificărilor privind cauzele şi responsabilităţile crizei instituţionale provocate de 
dispariţia inculpatului Omar Hayssam. De asemenea, dânsul a precizat că cele două 
comisii nu funcţionează ca o comisie de anchetă parlamentară, deoarece cadrul legal 
prin care au fost investite nu le permite acest lucru, ci ca o comisie care să audieze 
responsabili din instituţiile ce intră în sfera de competenţă a celor două comisii 
juridice şi să le solicite documente, pe baza cărora se va întocmi un raport comun.  
            Domnul senator Peter Eckstein Kovacs a subliniat că se va proceda la o 
analiză a răspunderii instituţiilor statului şi a persoanelor în cazul disparţiei lui 
Hayssam şi la elaborarea de propuneri legislative astfel încât, în viitor, cadrul legal ce 
reglementează colaborarea instituţiilor să nu mai permită producerea unor evenimente 
neplăcute precum dispariţia inculpatului Omar Hayssam. Dânsul a propus ca pe 
ordinea de zi a şedinţei comune să figureze doar audierea conducătorilor de instituţii 
prezenţi, întrucât aceasta este misiunea încredinţată de Birourile Permanente reunite. 
 Domnul deputat Sergiu Andon a acceptat această propunere şi i-a rugat pe 
domnii şi doamnele deputat să rămână în sală după terminarea şedinţei comune pentru 
a fi informaţi asupra punctului 2 de pe ordinea de zi, având în vedere că este vorba 
despre o contestaţie depusă de patru parlamentari ai Partidului Democrat doar la 
Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, contestaţie ce se referă la anumite momente 
din desfăşurarea şedinţei comune a Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului.   
            În continuare, domnul deputat Sergiu Andon a întrebat dacă şedinţa comună a 
celor două comisii să fie publică şi a solicitat puncte de vedere din partea domnilor 
deputaţi şi senatori. 
 Domnul senator Antonie Iorgovan a protestat faţă de absenţa de la lucrările 
comisiilor juridice a ministrului justiţiei, Monica Macovei, şi a susţinut oprirea 
audierilor până la sosirea dânsei, având în vedere că procurorii sunt situaţi, conform 
Constituţiei, sub autoritatea Ministerului Justiţiei. 
 Domnul deputat Daniel Buda a intervenit, precizând că doamna ministru va 
sosi în scurt timp şi a criticat temeiul şi obiectul sesizării celor două comisii, 
reamintind celor prezenţi interdicţia stabilită prin art.74 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. De asemenea, dânsul a susţinut că cele două comisii nu pot identifica 
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vinovaţii până nu se vor finaliza anchetele interne efectuate de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor şi Consiliul Superior al Magistraturii. 
 Domnul deputat Dragoş Ujeniuc a ridicat semne de întrebare asupra cadrului 
regulamentar în care se reunesc cele două comisii juridice. 
 Domnul senator Gavrilă Vasilescu a precizat că Birourile Permanente reunite 
au sesizat cele două comisii juridice pentru a face audieri şi verificări în domeniul lor 
de competenţă în scopul stabilirii cauzelor şi responsabilităţilor crizei instituţionale 
provocate de dispariţia inculpatului Omar Hayssam. Dânsul a mai adăugat că unul din 
motivele sesizării celor două comisii juridice este criza instituţională determinată de 
demisiile directorilor serviciilor secrete, acest aspect trebuind analizat de cele două 
comisii pentru a avea un tablou complet al situaţiei. 
 Domnul deputat Sergiu Andon a susţinut ca cele două comisii juridice să se 
limiteze la cauzele şi responsabilităţile acestei crize, având în vedere că demisiile 
respective au fost analizate în comisiile competente. 
  Domnul deputat Andras Levente Mate a arătat că cele două comisii juridice 
au competenţă de a soluţiona sesizarea Birourilor Permanente, dar nu au competenţa 
de a face o anchetă, datorită anchetelor judiciare în derulare. Ceea ce intră în 
competenţa comisiilor este de a verifica existenţa unor norme prin care serviciile 
secrete au obligaţia de a „urmări” inculpaţii şi după eliberarea condiţionată, iar în 
cazul în care se constată o lacună legislativă, parlamentarii comisiilor să iniţieze o 
propunere care să prevadă obligaţia anumitor instituţii de a verifica dacă un inculpat 
eliberat condiţionat trebuie sau nu urmărit şi observat. 
 Domnul senator Şerban Nicolae a arătat că Birourile Permanente reunite 
doresc ca cele două comisii să verifice doar dacă instituţiile statutului au funcţionat 
aşa cum trebuie şi dacă şi-au făcut datoria în cazul Omar Hayssam, nu să facă anchete 
judiciare şi să stabilească vinovăţii. Totodată, dânsul a ridicat problema identificării 
limitelor legale, constituţionale şi regulamentare pe care le vor avea verificările celor 
două comisii juridice, întrucât formularea „continuarea audierilor şi verificărilor” lasă 
loc interpretărilor contrarii. 
 Domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu a apreciat că nu există probleme 
juridice în convocarea celor două comisii şi nici asupra competenţei lor. Astfel, prin 
Constituţie, rolul Parlamentului este acela de a controla Executivul, de a se informa, 
iar acest lucru se va face prin audieri şi solicitări de informaţii de la autorităţile ce se 
situează în domeniul de competenţă al celor două comisii juridice, respectiv 
Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public, aşa cum comisiile de control S.R.I. şi S.I.E. s-
au informat asupra problemelor de siguranţă naţională. 
 Domnul deputat Sergiu Andon a concluzionat, în urma acestor intervenţii, că 
există temei legal pentru audieri, atât în Constituţia României – dreptul Parlamentului 
de a se informa prin intermediul comisiilor de specialitate, cât şi în Regulamentele 
celor două Camere. Referitor la formularea „continuarea audierilor şi verificărilor”, ea 
a fost preluată prin citare din adresele Secretariatelor Generale ale celor două Camere, 
dar sensul, tema şi obiectul întrunirii sunt cele rezumate de domnul deputat Cristian 
Sorin Dumitrescu. 
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 Domnul senator Peter Eckstein Kovacs a precizat că cele două comisii juridice 
trebuie să depună un raport comun până pe 20 august 2006 şi a solicitat începerea 
audierii invitaţilor prezenţi. 
 Doamna deputat Florina Jipa a solicitat ca membrii celor două comisii juridice 
să ia la cunoştinţă de rapoartele comisiilor de control S.R.I. şi S.I.E. pentru a avea o 
viziune de ansamblu, înainte de a întocmi raportul comun. 

Domnul deputat Sergiu Andon a reamintit că cele două comisii juridice au 
propriul domeniu de competenţă, şi că, independent de rapoartele altor comisii, ele 
trebuie să înainteze un raport comun Birourilor Permanente reunite, care vor decide. 
Aceasta înseamnă că cele două comisii trebuie să se informeze şi să demareze 
audierile şi verificările pentru ca plenul celor două Camere să aibă un tablou complet 
asupra eventualelor disfuncţii instituţionale. 
 Doamna ministru Monica Macovei a explicat motivul întârzierii sale şi a 
precizat că Administraţia Naţională a Penitenciarelor a trimis deja o notă spre a 
informa membrii comisiilor asupra punctului de vedere al acestei instituţii în cazul 
dispariţiei lui Omar Hayssam.  
 Domnul deputat Daniel Buda a apreciat că, potrivit adresei Birourilor 
Permanente reunite, este vorba de o comisie de anchetă parlamentară. Art. 74 alin.(2) 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor prevede că orice anchetă parlamentară se 
suspendă sau încetează în momentul în care există o procedură judiciară demarată şi,  
fără a contesta dreptul Parlamentului de a se informa, având în vedere că în acest caz 
sunt anchete judiciare demarate, dânsul solicită să se supună votului amânarea oricărei 
discuţii pe marginea cazului Omar Hayssam până la finalizarea anchetelor CSM şi ale 
Parchetului General. 
  Doamna senator Norica Nicolai a subliniat regularitatea sesizării celor două 
comisii, anume art. 111 din Constituţia României şi a precizat că nu se fac investigaţii 
parlamentare în legătură cu dosarul de terorism al lui Omar Hayssam, ci în legătură cu 
circumstanţele plecării acestuia din România şi cu posibilele disfuncţionalităţi de 
natură organizaţională sau legislativă a instituţiilor supuse controlului parlamentar, 
disfuncţii care au permis dispariţia acestuia. problema care se pune este dacă început 
urmărirea penală împotriva vreunei persoane responsabile de plecarea lui Omar 
Hayssam din ţară. Dacă procedura judiciară este demarată în acest sens, se încheie 
orice discuţie. Dacă nu există, cei abilitaţi trebuie să informeze. 
 Domnul deputat Eugen Nicolicea a precizat că nu este vorba de o comisie de 
anchetă parlamentară. În acest caz sunt implicate mai multe persoane şi mai multe 
fapte, iar dacă începerea urmăririi penale este declanşată pentru o persoană pentru o 
faptă, nu înseamnă că membrii comisiilor trebuie să înceteze discuţiile şi informările 
pentru toate persoanele şi toate faptele. Trebuie să continue informarea parlamentară. 
 Domnul deputat Sergiu Andon a confirmat că în Birourile Permanente s-a spus 
clar că cele două comisii juridice nu funcţionează ca şi comisie de anchetă 
parlamentară. 
 Doamna ministru Monica Macovei a informat că dr. Constantin Tănăsescu este 
cercetat în două proceduri judiciare, una penală – pentru fals – şi una disciplinară. În 
legătură cu plecarea lui Omar Hayssam din ţară există un dosar de anchetă la 
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Parchetul General, iar la C.S.M. este în curs o procedură disciplinară, în care se 
cercetează anumiţi magistraţi. 
 Domnul deputat Sergiu Andon a întrebat dacă domnul Buda insistă asupra 
supunerii la vot a propunerii sale, chiar dacă nu este vorba de o comisie de anchetă 
parlamentară. 

Domnul deputat Daniel Buda a răspuns afirmativ. 
Domnul senator Doru Ion Tărăcilă a precizat că cele două comisii se găsesc în 

exerciţiul atribuţiilor permanente, conform art. 67 din Regulamentul Senatului, şi că 
ele nu pot respinge solicitarea Birourilor Permanente. În funcţie de cele discutate pe 
parcursul şedinţei, membrii comisiilor vor decide dacă se va întreprinde o anchetă 
parlamentară, dar mai întâi să li se permită reprezentanţilor autorităţilor publice să 
prezinte punctul de vedere asupra responsabilităţii fiecăruia. 

Domnul deputat Sergiu Andon a informat că articolul corespondent în 
Regulamentul Camerei Deputaţilor este 61 şi că problema unei comisii de anchetă 
parlamentară s-ar pune într-o altă eventuală etapă.  

Preşedintele de şedinţă a supus la vot propunerea domnului deputat Daniel 
Buda de a amâna dezbaterea până la finalizarea tuturor anchetelor în cauză. 

În urma votului exprimat, s-a hotărât respingerea acestei propuneri, cu 
majoritate de voturi (2 voturi pentru susţinerea propunerii, 20 voturi împotrivă şi 3 
abţineri). 
 Domnul senator Şerban Nicolae a arătat că în Birourile Permanente nu s-a pus 
problema ca cele două comisii să deruleze investigaţii de natură judiciară, adică să 
cerceteze circumstanţele înlocuirii măsurii de arestare preventivă a lui Omar Hayssam 
cu interdicţia de a părăsi ţara. Ceea ce este de elucidat sunt circumstanţele în care 
acesta a dispărut din atenţia organelor judiciare, felul în care şi-au îndeplinit atribuţiile 
instituţiile statului, ulterior punerii în libertate a lui Omar Hayssam, fapte ce au 
condus la sustragerea acestuia de la procedura judiciară. În această problemă nu e 
declanşată urmărirea penală pentru identificarea unor posibili făptuitori, iar 
parlamentarii pot verifica în limitele competenţei felul în care au comunicat instituţiile 
statului. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea ar fi dorit să fi fost invitaţi şi responsabili din 
M.A.I., respectiv de la Poliţia de Frontieră, care răspund de trecerea ilegală a 
frontierei. În acest sens, preşedintele comisiei juridice ar trebui să informeze Birourile 
Permanente asupra necesităţii constituirii unei comisii de anchetă parlamentară, 
pentru a nu cerceta episodic. De asemenea, trebuie verificată legislaţia ce 
reglementează inspecţia judiciară a C.S.M., pentru că activitatea acesteia trenează şi 
nu funcţionează aşa cum trebuie, iar dacă ea nu poate fi eficientizată în cadrul C.S.M., 
prin iniţiativă legislativă, parlamentarii pot crea o instituţie care să-şi facă datoria, în 
sensul ca fiecare magistrat să răspundă pentru faptele sale. 

 Domnul deputat Sergiu Andon a rugat pe membrii celor două comisii juridice 
să nu tragă concluzii înainte de a asculta pe invitaţi şi a precizat că, în conformitate cu 
decizia Birourilor Permanente, fiecare comisie audiază ministerele din competenţa ei, 
pentru ca aceiaşi responsabili să nu fie ascultaţi de comisii diferite, reprezentanţii 
M.A.I. fiind deja audiaţi de comisia de apărare şi ordine publică. 
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Doamna deputat Florina Jipa a solicitat începerea audierii invitaţilor. 
Domnul deputat Sergiu Andon a propus ca lucrările celor două comisii juridice 

să se desfăşoare în două acte, mai întâi fiecare invitat să expună punctul de vedere al 
instituţiei sale şi parlamentarii să pună întrebări, urmând ca în a doua parte a şedinţei, 
în aceeaşi zi sau la o dată stabilită de cele două comisii, să aibă loc dezbaterile între 
membrii acestora pe marginea celor ascultate. 

Domnul senator Antonie Iorgovan a protestat faţă de invitarea reprezentanţilor 
M.A.I. la comisia de apărare şi ordine publică, şi nu şi în faţa celor două comisii 
juridice. 

Domnul deputat Sergiu Andon a reiterat că, în conformitate cu decizia 
Birourilor Permanente, fiecare comisie audiază ministerele din competenţa ei şi are 
misiune proprie. 

Domnul senator Antonie Iorgovan a solicitat supunerea la vot a propunerii de a 
invita la următoarea şedinţă pe ministrul de interne împreună cu toţi şefii din Poliţia 
de Frontieră, având în vedere că problema este trecerea prin frontierele statului a lui 
Omar Hayssam.  

Domnul deputat Sergiu Andon a anunţat că această propunere va fi supusă la 
vot după ascultarea invitaţilor şi i-a rugat pe aceştia ca, în afara prezentărilor orale, să 
trimită până la sfârşitul zilei următoare puncte de vedere scrise. 

Doamna ministru Monica Macovei a precizat că fuga lui Omar Hayssam face 
obiectul unui dosar de anchetă la Parchetul General, apoi a cerut precizări asupra 
temelor pe care membrii celor două comisii doresc să le cunoască, având în vedere că 
Ministerul Justiţiei a înaintat o notă de informare. 

Domnul deputat Sergiu Andon a precizat că sunt relevante în faţa comisiilor 
concluziile la care a ajuns conducerea Ministerului Justiţiei referitor la îndeplinirea 
atribuţiilor ce-i reveneau, precum şi cele asupra disfuncţiilor care au condus la 
dispariţia lui Omar Hayssam, disfuncţii în comunicarea cu alte instituţii sau ca urmare 
a imperfecţiunilor legislative. 

 Doamna ministru Monica Macovei a explicat că procurorii şi judecătorii sunt 
independenţi, controlul Ministerului Justiţiei neputând viza măsurile şi soluţiile luate 
în dosare, aici fiind competent C.S.M. De asemenea, Ministerul Justiţiei a deschis o 
anchetă disciplinară şi a formulat plângere penală pentru infracţiunea de fals 
împotriva dr. Constantin Tănăsescu, deoarece acesta, ca medic al Penitenciarului 
Rahova unde era încarcerat Omar Hayssam, a emis o adeverinţă neînregistrată, care 
ridică semne de întrebare. Imperfecţiunile legislative sunt posibile, dar cât timp 
comisiile de disciplină ale CSM nu aplică sancţiuni, nu se poate observa dacă legea 
este deficientă sau oamenii o aplică greşit. Măsura înlocuirii de arest cu obligaţia de a 
nu părăsi ţara ţine de independenţa judecătorului. De lege ferenda, ar fi util ca legea să 
prevadă obligaţia judecătorului de a dispune automat măsura suplimentară de 
prezentare zilnică sau la un anumit interval la postul de poliţie. Instanţa care a dispus 
măsura înlocuirii arestului preventiv a informat în aceeaşi zi Poliţia de Frontieră şi 
Direcţia Paşapoarte. Până la finalizarea anchetelor nu se poate desprinde concluzia că 
legea e deficitară. 
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Doamna deputat Florina Jipa a afirmat că procurorii sunt independenţi, dar sunt 
subordonaţi ierarhic. 

Domnul procuror general Botoş a explicat că fiecare procuror este independent, 
fiind unicul responsabil de cazurile pe care le investighează direct, în sensul că 
procuror respectiv alege echipa, el structurează planul de investigaţii, iar implicarea 
superiorilor este strict de natură administrativă, sau de sprijin, de lucru în colectiv cu 
procurorul-şef. 

Domnul deputat Dragoş Ujeniuc a afirmat că punerea în libertate a lui Omar 
Hayssam nu se datorează adeverinţei medicale eliberate de dr. Constantin Tănăsescu, 
ci a raportului de expertiză medico-legală întocmit de I.M.L., şi că, în timpul judecării 
cererii de punere în libertate, în locul procurorului de şedinţă, a apărut un procuror 
care se pare că anchetase cazul în prima fază, de urmărire penală, şi care a încurajat 
eliberarea lui Omar Hayssam. Întrebarea pentru domnul Botoş sau doamna ministru 
Monica Macovei este dacă au adresat vreo cerere de investigare a acestui fapt la 
CSM. 

Doamna ministru Monica Macovei a răspuns că nu, deoarece nu a fost nevoie, 
CSM s-a sesizat imediat din oficiu, dar că Ministerul Justiţiei a trimis acestei instituţii 
toate informaţiile deţinute de autorităţile din subordinea sa în acest caz, respectiv de 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, şi a menţionat că nu era de competenţa ei 
să trimită informaţii de la Parchet sau din instanţă la CSM.   

Doamna senator Norica Nicolai a adresat trei întrebări doamnei ministru 
Monica Macovei: 1. care sunt procedurile prin care instituţiile din subordinea 
Ministerului Justiţiei şi Parchetul General colaborează cu serviciile de informaţii 
(SRI, SIE, DGIPI) dacă sunt protocoale de cooperare, 2. dacă are cunoştinţă de 
existenţa unor ofiţeri acoperiţi din aceste servicii secrete care lucrează în 
administrarea justiţiei şi 3. care sunt raporturile dintre Ministerul Justiţiei şi serviciile 
de informaţii în vederea valorificării informaţiilor şi administrarea probaţiunii în 
cazurile de contrasecuritate a statutului.  

Doamna ministru Monica Macovei a reamintit că nu se poate implica în 
anchetele judiciare şi în dosare.  

Domnul deputat Sergiu Andon a subliniat că e vorba de cadrul de funcţionare şi 
disfuncţiile care i-au fost eventual semnalate. 

Domnul procuror general Botoş a intervenit şi a explicat că sunt multe aspecte 
de ordin legislativ care trebuie revizuite în cadrul general normativ de conlucrare în 
vederea exploatării informaţiilor în domeniul judiciar. În acest moment Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin D.I.I.C.O.T. şi D.N.A., are protocoale 
clare de cooperare cu structurile de informaţii, SRI, SIE, structurile departamentale şi, 
pe lângă acestea, există metodologii care se modifică în funcţie de particularităţile 
fiecărui caz. Mai întâi are loc monitorizarea generală realizată de serviciile de 
informaţii, care atunci când adună un volum suficient de date, le transmit Parchetului 
şi apoi acesta demarează monitorizarea judiciară, conform Codului de procedură 
penală (interceptări telefonice, supravegherea operativă, activităţi specifice). 
Problema o constituie numărul limitat de zile de interceptare telefonică – 120, şi aici 
doar Parlamentul poate interveni, prin revizuirea Constituţiei. În cazul Omar Hayssam 
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limita a expirat şi a afectat şi celelalte mijloace corelative de investigaţie cu valoare 
judiciară. Acelaşi lucru e valabil şi pentru limita de 180 de zile de arest preventiv, 
pentru că în domeniul criminalităţii organizate şi al terorismului ele nu sunt suficiente. 
România este printre puţinele ţări care a introdus aceste limite în Constituţie, şi ele n-
ar trebui să fie prevăzute acolo, ci în Codul de procedură penală sau celelalte legi 
speciale. Prezenţa procurorului operativ în şedinţa de judecată se justifică prin aceea 
că el are în lucru o cauză de o importanţă similară cu cea a răpirii ziariştilor români în 
Irak, o cauză clasificată aflată în investigare preliminară, acesta având libertatea din 
partea conducerii Parchetului General de a aprecia cum îşi dirijează investigaţia 
respectivă. 

Doamna ministru Monica Macovei a completat că protocoale de cooperare sunt 
întocmite de Parchetul General direct cu serviciile de informaţii respective, fără 
intervenţia unui terţ. Magistraţii au interdicţie de a fi colaboratori sau lucrători ai 
serviciilor de informaţii, ei dau declaraţii în acest sens, dar este de competenţa CSM 
să verifice dacă acele declaraţii sunt sau nu reale. 

Domnul senator Şerban Nicolae a întrebat dacă între solicitarea de punere în 
libertate şi dispariţia lui Omar Hayssam este vreo legătură directă care să indice o 
conspiraţie, dacă s-a înaintat recurs împotriva hotărârii de eliberare a lui Omar 
Hayssam şi dacă i s-a solicitat acestuia să indice un domiciliu la întocmirea 
formalităţilor de eliberare din penitenciar şi dacă da, s-a comunicat acesta Poliţiei de 
Frontieră şi Evidenţei Informatizate a Persoanelor? De asemenea, s-a solicitat SRI 
prelungirea supravegherii lui Omar Hayssam, având în vedere că s-a dispus eliberarea 
unui suspect de terorism şi de ce nu s-a cerut aplicarea interdicţiei de a părăsi 
localitatea. 

Doamna ministru Monica Macovei a răspuns că domiciliul este în Bucureşti şi 
că era cunoscut din dosarul penal, iar penitenciarul nu a făcut decât să aplice ceea ce 
instanţa a hotărât, adică eliberarea inculpatului. 

Domnul senator Şerban Nicolae a reluat întrebarea asupra solicitării indicării 
domiciliului în momentul eliberării. 

Doamna ministru Monica Macovei a răspuns că directorul ANP va lămuri acest 
aspect, dar că în principiu instanţa cunoaşte din dosar adresa inculpatului şi îl citează 
acolo, iar legătura dintre hotărârea instanţei şi fugă poate fi stabilită numai de 
anchetele în curs. 

Domnul Şerban Alexandru, directorul general A.N.P, a precizat că 
penitenciarul nu are obligaţia de a cere inculpaţilor eliberaţi indicarea unui domiciliu, 
ci are obligaţia de executa hotărârea instanţei, care, în acest caz, prevedea doar 
eliberarea şi comunicarea acestei măsuri Poliţiei de Frontieră şi Direcţiei Paşapoarte. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea a întrebat-o pe doamna ministru Monica 
Macovei dacă dânsa cunoaşte că poate efectua controale administrative asupra 
modului în care Parchetul General îşi desfăşoară activitatea, asupra aspectului general 
şi a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale procurorilor.   

Doamna ministru Monica Macovei a răspuns că Ministerul Justiţiei nu poate 
cerceta modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu ale procurorilor dacă acesta 
priveşte soluţiile adoptate în dosare, chiar dacă acestea ies din faza de urmărire 



 9

penală, ele sunt totuşi în derulare. Corpul de control al ministrului Justiţiei se 
limitează la reţeaua penitenciarelor, la corpul executorilor judecătoreşti şi la cel al 
notarilor. 

Domnul deputat Andras Levente Mate a întrebat-o pe doamna ministru Monica 
Macovei dacă a solicitat fostului S.I.P.A. informaţii despre cazul Omar Hayssam şi 
care va fi legătura dintre agentul sub acoperire care lucrează în Ministerul Justiţiei şi 
S.I.P.A. 

Domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu a întrebat-o pe doamna ministru 
Monica Macovei şi pe directorul general A.N.P dacă boala lui Omar Hayssam putea fi 
tratată în penitenciar, cu dotarea existentă, acesta rămânând în stare de arest. 

Doamna ministru Monica Macovei a răspuns că SIPA nu mai există, iar 
legătura dintre Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie, înainte de a fi 
desfiinţată, şi Parchetului General era directă, pe cazuri individuale, nu prin 
Ministerul Justiţiei, tocmai pentru ca ministrul justiţiei să nu se implice. 

Domnul deputat Andras Levente Mate a precizat că se referea la fostul SIPA, 
dacă acesta a ajutat vreodată pe ministrul justiţiei în activitatea sa. 

Doamna ministru Monica Macovei a răspuns că nu a fost ajutată de SIPA în 
mod direct în managementul justiţiei şi că acest serviciu a comunicat direct cu 
procurorii. În legătura cu tratarea bolii lui Omar Hayssam în penitenciar, doamna 
ministru a precizat că acesta este judecat în prezent ca inculpat în două dosare, unul 
economic şi altul de terorism. În cel economic s-a dispus înlocuirea arestării 
preventive cu obligaţia de a nu părăsi ţara, pe 10 martie a.c. de către o instanţă a 
I.C.C.J., pe baza unui raport medico-legal, efectuat de o comisie din care a făcut parte 
şi un medic reprezentant al A.N.P. Comisia respectivă a stabilit, prin raport de 
expertiză medico-legală, că Omar Hayssam nu putea fi tratat în reţeaua medicală a 
penitenciarelor. Medicul A.N.P. a opinat că Omar Hayssam putea fi tratat în reţeaua 
medicală a penitenciarelor şi a fost chemat ulterior ca martor în acest dosar pentru a 
explica de ce crede acest lucru. Aceasta a fost poziţia ANP. Acelaşi raport a fost 
trimis de IML pentru a fi avut în vedere în dosarul de terorism, iar CSM va stabili 
dacă acest raport a stat la baza eliberării lui Omar Hayssam.      

Domnul deputat Gheorghe Gabor l-a întrebat pe domnul procuror general Botoş 
dacă cererea de punere în libertate a lui Omar Hayssam, înaintată de acelaşi procuror 
care a instrumentat dosarul acestuia şi care s-a prezentat în locul procurorului de 
şedinţă, are vreo legătură cu dosarul de maximă importanţă pe care procurorul 
investigator respectiv îl are în lucru în prezent. 

Domnul procuror general Botoş a răspuns că procurorul de caz a motivat că, 
aşa cum instanţa I.C.C.J. dispusese deja pe aceleaşi considerente punerea în libertate a 
lui Omar Hayssam, urma ca şi în cazul de terorism aceleaşi considerente să stea la 
baza eliberării. Acest procuror are în lucru acel dosar de maximă importanţă şi a 
prezentat conducerii DIICOT o analiză asupra riscului ca Omar Hayssam să decedeze 
în penitenciar, aşadar există o corelare între cele două şi o motivaţie pentru care 
D.I.I.C.O.T. nu a formulat recurs împotriva hotărârii de punere în libertate, dar datele 
despre acel dosar de maximă importanţă sunt strict secrete. 
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Domnul deputat Gheorghe Gabor a întrebat de ce nu a cerut procurorul 
respectiv supravegherea lui Omar Hayssam după eliberare, dacă avea nevoie de el 
pentru continuarea cercetărilor în acel dosar. 

 Domnul procuror general Botoş a răspuns că pe 7 iunie a.c. s-au epuizat 
măsurile de supraveghere judiciară pe care procurorul le-ar fi avut la dispoziţie 
împotriva lui Omar Hayssam, acesta fiind până atunci supravegheat continuu. 

Doamna deputat Florina Jipa a precizat că, indiferent de concluziile 
procurorului în şedinţa de judecată, judecătorul este cel care l-a pus în libertate pe 
Hayssam. 

Doamna deputat Liana Dumitrescu a întrebat dacă nu se putea începe o nouă 
supraveghere împotriva lui Omar Hayssam, în baza altui dosar. 

Domnul procuror general Ilie Botoş a precizat că este o chestiune ce ţine strict 
de procurorul investigator, iar CSM face o anchetă legată de toate aspectele de detaliu 
în acest caz.  

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs a întrebat dacă există indicii ca unele 
persoane din structura Parchetului General să fi primit mită pentru neîndeplinirea 
corectă a îndatoririlor de serviciu şi dacă există o anchetă în acest caz. 

Domnul prim-adjunct al procurorului general, Marcel Sâmpetru a precizat că nu 
poate răspunde la întrebările despre activitatea unor secţii ale Parchetului General şi 
că, în ceea ce-l priveşte pe procurorul de caz, el este în prezent anchetat de CSM şi 
trebuie să se aştepte rezultatul acestei investigaţii. De asemenea, se fac cercetări 
asupra trecerii frauduloase a frontierei de stat. 

Domnul senator Şerban Nicolae a afirmat că, până la a ancheta trecerea 
frontierei de stat, trebuie lămurită problema obligării lui Omar Hayssam de a indica 
domiciliul la care urma să se deplaseze, şi dacă acesta a fost comunicat organelor în 
drept. A.N.P. trebuie să pună la dispoziţie toate normativele privind procedura 
părăsirii arestului, pentru a vedea dacă această instituţie şi-a îndeplinit atribuţiile 
conform legii. 

Domnul senator Gavrilă Vasilescu a întrebat dacă o persoană învinuită de 
terorism şi arestată preventiv este supravegheată permanent, chiar şi în arest, sau dacă 
această persoană mai este supravegheată ulterior eliberării şi dacă există impedimente 
legislative în supravegherea ulterioară. 

Doamna deputat Liana Dumitrescu a întrebat dacă ministrul justiţiei are 
cunoştinţă de existenţa în trecut a unor astfel de cazuri de dispariţie a eliberaţilor 
condiţionaţi, şi dacă da, de ce nu a iniţiat Ministerul Justiţiei un proiect de lege care să 
acopere eventualele asemenea lacune legislative. 

Doamna ministru Monica Macovei a răspuns că scăparea legislativă se 
datorează legiuitorului constituant, deoarece termenele de 120 de zile de supraveghere 
şi 180 de zile de arest sunt prevăzute în Constituţie, fiind dificil de modificat. 
Ministerul Justiţiei a promovat în trecut mai multe proiecte de lege în acest sens, dar 
ele au fost respinse de Senat. 

Doamna deputat Liana Dumitrescu a subliniat ideea de supraveghere şi în 
cursul judecăţii. 
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Doamna ministru Monica Macovei a precizat că Ministerul Justiţiei nu poate 
verifica dosarele care sunt înaintate de parchete la instanţe, aceasta fiind de 
competenţa CSM. Ca răspuns la întrebarea dacă o persoană aflată în detenţie poate fi 
supravegheată, doamna ministru a afirmat că este posibil, cu autorizaţie 
judecătorească, termenul de 120 de zile acoperind toate fazele procesului penal, până 
la condamnarea definitivă. 

 Domnul deputat Eugen Nicolicea a întrebat dacă intenţia lui Omar Hayssam de 
a fugi din ţară a fost comunicată la timp Poliţiei de Frontieră. 

Domnul procuror general Ilie Botoş a precizat că transmiterea materialelor 
informative s-a efectuat de la D.G.I.P.I. către D.I.I.C.O.T., conform cadrului legal în 
vigoare. Procurorul are limite legale în exploatarea informaţiilor, toate acţiunile sale 
vor fi verificate de CSM şi atunci se va vedea. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea a reformulat întrebarea dacă s-a transmis 
informaţia respectivă de la Parchetul General către M.A.I., Poliţia de Frontieră ? 

Domnul procuror general Ilie Botoş a precizat că materialele informative au 
fost transmise de D.G.I.P.I. către D.I.I.C.O.T. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea a întrebat cine a informat Poliţia de 
Frontieră? 

Domnul procuror general Ilie Botoş a răspuns că persoana care manageria 
cazul. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea a întrebat dacă a fost informată Poliţia de 
Frontieră ? 

Domnul procuror general Ilie Botoş a precizat că au existat şedinţe comune de 
lucru între procurorii de caz şi Poliţia de Frontieră. 

Doamna ministru Monica Macovei a intervenit, afirmând că instanţa a 
comunicat punerea în libertate şi interdicţia de a părăsi ţara Poliţiei de Frontieră şi 
Direcţiei Paşapoarte. 

Domnul deputat Mircea Grosaru a menţionat că deputaţii din comisia juridică a 
Camerei Deputaţilor au dorit prelungirea termenului legal de supraveghere, dar 
decizia de a nu fi prelungit a fost luată de plenul Camerei Deputaţilor. La ce concluzii 
a ajuns comisia interministerială (M.A.I., M.J., Parchetul General) în cazul dispariţiei 
lui Omar Hayssam ? 

Doamna ministru Monica Macovei a răspuns că această comisie a ţinut o 
singură şedinţă până în acel moment, în care a studiat procedura din alte ţări în astfel 
de cazuri, de exemplu obligaţia purtării unei brăţări electronice de către cei eliberaţi, 
dar aflaţi sub judecată. Altă variantă ar fi prezentarea zilnică la postul de poliţie. De 
menţionat că limita prevăzută în Constituţie este cea la arest, de 180 de zile. Limita de 
120 de zile de supraveghere este prevăzută în Codul de procedură penală, iar Camera 
Deputaţilor a respins propunerile de modificare a acestui termen. 

Domnul deputat Daniel Buda a întrebat dacă în protocoalele de cooperare dintre 
Parchetul General şi serviciile de informaţii este prevăzută obligaţia Parchetul General 
de a înştiinţa aceste servicii despre punerea în libertate a unei persoane acuzate de 
terorism, dacă supravegherea s-a efectuat şi altfel decât telefonic şi dacă Parchetul 
General a primit rapoarte de la S.R.I. privind activitatea lui Omar Hayssam. 



 12

Domnul procuror general Ilie Botoş a răspuns că aceste detalii aparţin 
procurorului de caz şi sunt de competenţa inspecţiei CSM. 

Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a întrebat dacă Ministerul Justiţiei a avizat 
protocoalele de cooperare dintre Parchetul General şi serviciile de informaţii, dacă în 
baza acestor protocoale informaţiile sunt transmise doar până în momentul punerii în 
mişcare a acţiunii penale, sau continuă şi ulterior şi dacă Ministerul Justiţiei, respectiv 
doamna ministru consideră că poartă vreo vină sau răspundere în cazul dispariţiei lui 
Omar Hayssam. 

Doamna ministru Monica Macovei a răspuns că, în ceea ce priveşte competenţa 
Ministerului Justiţiei în acest caz, acesta e limitată. Acele protocoale de cooperare 
interinstituţionale nu se încheie prin intermediul acestui minister, care nu are atribuţii 
nici în avizarea şi nici în controlarea relaţiei dintre Parchetul General şi serviciile de 
informaţii. Rămân de stabilit circumstanţele eliberării acelei adeverinţe de către dr. 
Tănăsescu, medic din Ambulatorul Penitenciarului Rahova, în acest sens 
declanşându-se atât procedura penală cât şi cea disciplinară. 

 Domnul senator Peter Eckstein Kovacs a întrebat dacă, cadrul legal stabilit prin 
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului este unul suficient 
de bun, sau se impune modificarea dispoziţiilor procedurale speciale, care derogă de 
la cele generale. 

Doamna ministru Monica Macovei a răspuns că este discutabil dacă se aplică 
Legea nr. 535/2004 şi Codul de procedură penală în cazul dispariţiei lui Omar 
Hayssam, dar că este o bună temă de reflecţie extinderea perioadei de supraveghere. 
De asemenea, în acest domeniu, legislaţia ar trebui unificată. 

Domnul senator Şerban Nicolae a întrebat dacă de 16 ani Ministerul Justiţiei 
este doar constatator al disfuncţionalităţilor din sistem şi dacă acest minister este 
principalul responsabil pentru mersul justiţiei. 

Doamna ministru Monica Macovei a răspuns că în proiectul de nou Cod penal 
sunt pedepsite infracţiunile împotriva justiţiei, acele fapte ce intervin nejustificat sau 
nelegitim în actul de  justiţie şi nu doar în procesul penal, de exemplu şi în faza de 
cercetare. În cea mai mare parte a celor 16 ani justiţia a fost administrată de PSD şi a 
stat sub semnul lipsei de independenţă. Deficienţele existente la sfârşitul anului 2004 
s-au contrabalansat prin crearea CSM. 

Domnul deputat Dragoş Ujeniuc a solicitat renunţarea la polemica politică şi 
analizarea modului în care s-au comportat instituţiile statului, în special serviciile de 
informaţii în cazul Omar Hayssam. 

Domnul senator Antonie Iorgovan a întrebat cine poartă răspunderea în cazul în 
care plecarea lui Omar Hayssam este un lucru negativ pentru ţară, legiuitorul 
constituant. 

Doamna ministru Monica Macovei a răspuns că fiecare instituţie derulează 
anchete conform propriei competenţe şi că până la finalizarea acestora nu se poate şti 
cine este vinovat. 

 Domnul deputat Eugen Nicolicea a afirmat că invitaţii prezenţi nu sunt 
responsabili de fuga lui Omar Hayssam şi că lipseşte ministrul Vasile Blaga, care are 
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în subordine Poliţia de Frontieră şi D.G.I.P.I., care ar fi fost necesar să fie prezente în 
această şedinţă. Propune încheierea discuţiilor. 

Domnul deputat Sergiu Andon a stabilit supunerea ulterioară la vot a acestei 
propuneri şi a citat din stenograma şedinţei Birourilor Permanente pentru a lămuri 
problema investirii celor două comisii juridice. Dânsul a propus ascultarea factorilor 
strict legaţi de justiţie, aşa după cum reiese şi din stenogramă şi a menţionat că o 
comisie nu se poate dezinvesti singură. 

Domnul deputat Daniel Buda a atras atenţia că cineva de la PSD urmăreşte 
culpabilizarea doamnei ministru Monica Macovei şi a cerut să se facă referire la  
Omar Hayssam. 

A luat cuvântul domnul Iulian Gâlcă, preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii, care a precizat că, imediat după anunţarea dispariţiei lui Omar 
Hayssam, instituţia pe care o conduce s-a autosesizat pentru a verifica dacă 
judecătorul care l-a eliberat şi procurorul care a pus concluzii au comis abateri 
disciplinare. S-a declanşat procedura disciplinară asupra judecătorilor, mai este puţin 
până la declanşarea celei asupra procurorilor. Se va declanşa probabil acţiunea 
disciplinară. În ce priveşte administrarea justiţiei, CSM răspunde de cariera 
magistraţilor şi are competenţă exclusivă în iniţierea acţiunii disciplinare; în plan 
organizatoric sunt foarte multe de discutat, măsurile privind pregătirea profesională, 
însuşirea codului deontologic etc. În ce priveşte supravegherea de după eliberarea lui 
Omar Hayssam, judecătorul şi procurorul nu au competenţă operativă, alte structuri 
ale statului trebuiau să facă această urmărire. Nu s-a solicitat judecătorului punerea 
sub supraveghere operativă, probabil pentru că se bănuia că nu era în curs o faptă 
penală, aşa cum prevede legea, iar Omar Hayssam era deja trimis în judecată şi 
majoritatea probelor erau administrate. Inspecţia judiciară şi-a derulat activitatea în 
mod operativ şi şi-a prezentat rezultatele comisiilor de disciplină ale CSM pentru 
continuarea acţiunii disciplinare. Şi CSM lucrează la îmbunătăţirea activităţii  
inspecţiei judiciare împreună cu specialişti occidentali. Inspecţia judiciară nu trebuie 
dată în competenţa altor organe, dacă se doreşte o justiţie independentă. Domiciliul lui 
Omar Hayssam a fost declarat de către acesta când s-a prezentat în instanţă, inculpatul 
primea termen în cunoştinţă. Independenţa judecătorilor şi procurorilor nu poate fi 
obstrucţionată nici de CSM, iar judecătorul poate fi verificat de Inspecţia CSM doar 
dacă acesta comite greşeli de natura celor prevăzute de art. 44 din Legea nr. 317/2004. 

Domnul prim-adjunct al procurorului general, Marcel Sâmpetru a rugat 
parlamentarii celor două comisii juridice să ajute Parchetul General în anchetarea 
faptei de trecere frauduloase a frontierei prin acordarea unui termen de o lună, 
deoarece în acest moment este prematură oferirea de date şi informaţii. 

 Domnul Şerban Alexandru, directorul general A.N.P, a precizat că îşi 
aminteşte, ca simplu spectator, că Omar Hayssam a fost găsit la domiciliu, dar nu are 
documente asupra domniei sale. Omar Hayssam a dispărut în iulie a.c., el fiind pus în 
libertate pe 26 aprilie 2006, dar nu este culpa A.N.P. Directorul general A.N.P a aflat 
din presă de actul medical eliberat de dr. Tănăsescu şi a dispus efectuarea imediată a 
unei anchete interne în acest caz, pentru a se vedea ce norme s-au încălcat. 
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Domnul deputat Sergiu Andon a întrebat când poate A.N.P. să comunice nişte 
date. 

Domnul Şerban Alexandru, directorul general A.N.P, a răspuns că se poate 
transmite stadiul în care a ajuns ancheta. 

A luat cuvântul domnul Dan Dermengiu, directorul general al Institutului de 
Medicină Legală „Mina Minovici”, care a arătat că în ţările civilizate nu este posibilă 
eliberarea inculpatului pentru motive de sănătate. Dacă sunt depăşite capacităţile 
medicale ale reţelei penitenciarelor, inculpatul este tratat sub pază într-un spital civil, 
apoi este adus înapoi în penitenciar. Directorul general al I.M.L. a precizat că a 
semnalat acest aspect Ministerului Justiţiei de fiecare dată când medicii legişti au fost 
învinuiţi de eliberări ale unor infractori pe motive de sănătate. 

Doamna ministru Monica Macovei a intervenit, precizând că de mai mulţi ani e 
posibil şi în România ca o persoană deţinută în penitenciar să fie tratată medical sub 
pază într-un spital civil. Aceasta a şi fost recomandarea reprezentantului A.N.P. din 
comisia caree a întocmit raportul medico-legal, iar I.M.L. cunoştea existenţa acestei 
posibilităţi. 

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs a întrebat pe conducătorii de instituţii 
prezenţi când se vor termina anchetele interne, pentru ca cele două comisii să-şi dea 
seama ce prelungire a termenului de 20 august vor cere Birourilor Permanente. Apoi, 
domnul senator a întrebat cum a eliberat I.M.L. în luna februarie un raport medico-
legal prin care se recomanda tratarea lui Omar Hayssam în afara sistemului 
penitenciarelor. 

Domnul Dan Dermengiu, directorul general al Institutului de Medicină Legală 
„Mina Minovici”, a răspuns că instituţia sa nu a recomandat acest lucru, dânsul nu are 
aceste date, în raport s-a expus boala lui Omar Hayssam şi ce tratament se impunea. 
I.M.L. nu a susţinut întreruperea arestului preventiv, ci că inculpatul poate participa la 
procesul penal. Tratamentul nu se putea realiza în reţeaua medicală a A.N.P., dar 
I.M.L. nu a recomandat întreruperea arestului preventiv. Procedura medicală impune 
câteodată externări temporare, dar acestea se pot face cu pază.  

Domnul Iulian Gâlcă, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, a 
opinat că raportul de expertiză medico-legală ar trebui confruntat cu textul legii, 
pentru a se trage anumite concluzii. 

Domnul deputat Sergiu Andon a rugat ca acestea să fie transmise printr-un 
punct de vedere scris. 

Domnul deputat Traian Dobre a afirmat că nu există o criză instituţională, 
conform Ministerului Justiţiei. În această şedinţă nu se pot trage concluzii. Legislaţia 
este perfectibilă şi trebuie avută răbdare pentru ca instituţiile prezente, care nu sunt în 
criză, să poată da răspunsuri. Următoarea dezbatere pe această temă ar trebui să nu 
ofere doar răspunsuri formale. 

Domnul deputat Florin Iordache a opinat că există foarte multe întrebări, iar 
răspunsurile depind de anchetele în desfăşurare şi că persoanele vinovate de fuga lui 
Omar Hayssam nu sunt în această sală. O soluţie ar fi ca procurorilor să li se 
repartizeze aleatoriu dosarele, fără să mai existe suspiciunea că un procuror este mai 
interesat într-o anumită cauză. 
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Doamna ministru Monica Macovei a precizat că, prin reforma din iulie 2005, s-
a introdus repartizarea aleatorie pentru judecători, iar pentru procurori cea pe criterii 
obiective. Având în vedere numărul mic de procurori specializaţi, de exemplu în 
terorism sau în criminalitate infomatică, s-a prevăzut obligativitatea ca dosarul 
început de un anume procuror să rămână acestuia, eliminându-se posibilitatea şefului 
de a i-l lua. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea a afirmat că e îndoielnic că judecătorul care l-
a eliberat pe Omar Hayssam putea să procedeze altfel, având în vedere elementele 
dosarului, iar ancheta CSM va fi cea mai clară, dacă se va respecta legea. Dânsul a 
întrebat dacă CSM are dreptul să facă o anchetă într-un dosar în derulare. 

Domnul Iulian Gâlcă, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, a 
răspuns că C.S.M. are acest drept numai dacă cercetează acele aspecte care nu ţin de 
fondul cauzei.  

Domnul deputat Eugen Nicolicea a replicat că unii inspectori C.S.M. refuză să 
facă verificări pe motiv că dosarul este în curs. Şi sunt prea multe sesizări ale 
oamenilor de rând în acest sens.  

 Domnul Iulian Gâlcă, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, a 
precizat că răspunsurile CSM la petiţii ce se referă la fondul litigiului vor fi evident 
negative, pentru că fondul ţine exclusiv de independenţa judecătorului sau a 
procurorului.  

Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a întrebat dacă în cazul dispariţiei lui Omar 
Hayssam sunt unul sau mai multe rapoarte de expertiză medico-legală, pentru că se 
pare că există două intrepretări diferite. Raportul incriminat, cel din 28 februarie 
2006, prevedea ca Hayssam să fie tratat în afara sistemului penitenciarelor. Există un 
singur raport ? 

Domnul Iulian Gâlcă, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, a 
răspuns că acel raport a fost utilizat într-o cauză de înşelăciune. În cauza de terorism, 
s-a solicitat de la I.M.L. un nou raport, iar I.M.L. a menţinut concluziile din februarie. 
De asemenea, a fost desemnat un expert şi din partea inculpatului, care a opinat că 
starea lui Omar Hayssam este gravă.  

Domnul Dan Dermengiu, directorul general al Institutului de Medicină Legală 
„Mina Minovici”, a precizat că în sistemul actual, pe baza raportului de expertiză 
medico-legală, judecătorul este cel care decide, în funcţie de pericolul social al 
deţinutului, dacă îl eliberează pentru tratament medical pentru o perioadă, urmând ca 
acesta să revină peste mai mult timp – cei condamnaţi pentru o faptă minoră de 
exemplu, sau dacă deţinutul va urma tratamentul într-un spital civil, dar sub pază. 
Decizia este a judecătorului, pentru că el apreciază gradul de pericol social al 
persoanei respective. 

Doamna ministru Monica Macovei a subliniat că este vorba de un singur raport, 
care menţionează că tratamentul nu se poate face în reţeaua medicală a A.N.P. În luna 
aprilie 2006, I.M.L. a trimis acelaşi raport, deoarece a considerat că acela era încă 
valabil, fără să mai facă unul nou. 

Domnul Iulian Gâlcă, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, a 
precizat norma juridică – art.139 alin.(6) – care impune judecătorului să-l pună în 
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libertate pe acel inculpat pentru care, prin raport de expertiză, se stabileşte că nu poate 
fi tratat în reţeaua sanitară a D.G.P. Este o dispoziţie imperativă, judecătorul trebuie 
să primească prin raport această concluzie şi să decidă în mod obligatoriu în acest 
sens, nu există alternativă. 

Doamna deputat Florina Jipa a întrebat cum a ajuns raportul IML din dosarul de 
la ICCJ la Curtea de Apel. A răspuns I.M.L. din nou în acelaşi mod ? 

Domnul Iulian Gâlcă, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, a 
răspuns că raportul a fost trimis de I.M.L. cu nota că îşi menţin concluziile. 

Domnul senator Gavrilă Vasilescu a reamintit că subiectul discuţiei este 
identificarea cauzelor care au făcut posibilă dispariţia lui Omar Hayssam, fapt ce atras 
demisiile şefilor serviciilor de informaţii. 

Domnul deputat Sergiu Andon a exprimat punctul de vedere al birourilor celor 
două comisii juridice, şi anume amânarea dezbaterilor până la finalizarea anchetelor 
aflate în curs şi până la primirea tuturor materialelor documentare şi prelungirea 
termenului de depunere a raportului. După finalizarea anchetelor, se vor continua 
analizele şi dezbaterile, dacă va fi cazul se vor face audieri în şedinţă nepublică, în 
cvorum se va supune votului propunerea de invitare a reprezentantului M.A.I. şi de 
asemenea, se va decide tot în cvorum, conţinutul raportului comun. 

Doamna ministru Monica Macovei a atras atenţia că soluţionarea plângerii 
penale împotruiva dr. Tănăsescu poate dura, iar ancheta internă C.S.M. poate da 
prilejul unui recurs la ICCJ. 

Domnul deputat Sergiu Andon a precizat că pe cele două comisii le interesează 
clarificarea, cu ajutorul anchetele disciplinare, a modului în care funcţionează 
instituţiile. 

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs a reamintit că sesizarea de la Birourile 
Permanente privea şi verificarea de documente şi a solicitat ca raportul de expertiză 
medico-legală să fie pus la dispoziţia celor două comisii împreună cu întreg materialul 
ce a stat la bază, ca şi documentele solicitate de domnul senator Şerban Nicolae de la 
A.N.P., şi chiar dosarul cauzei. 

Domnul deputat Dragoş Ujeniuc a solicitat supunerea la vot a propunerii de 
invita la proxima şedinţă şi alţi responsabili, de exemplu din serviciile de informaţii. 

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs a observat că nu este îndeplinit 
cvorumul. 

Domnul deputat Daniel Buda a opinat că decizia de amânare a audierilor până 
la finalizarea anchetelor interne este foarte bună, pentru că atunci se va contura dacă 
mai este necesară invitarea altor şefi de instituţii la audieri. 

Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a subliniat că anchetele proprii fiecărei 
instituţii prezente trebuie terminate, şi este necesară acordarea unui termen. Audierea 
altor responsabili – M.A.I,, Poliţia de frontieră, serviciile de informaţii, dacă se 
apreciază ca fiind necesară, trebuie decisă prin vot chiar şi fără cvorum. Invitarea 
responsabililor prezenţi nu a fost supusă la vot.    

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs a precizat că o astfel de decizie nu se 
poate lua în acel moment şi că preşedinţii celor două comisii s-au consultat reciproc în 
stabilirea listei invitaţilor prezenţi. 
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Domnul deputat Daniel Buda a precizat că în sesizarea Birourilor Permanente 
se face referire la Parchetul General, CSM, nu şi la alte instituţii. 

Domnul senator Gavrilă Vasilescu a opinat că nu s-a primit o limitare de la 
Birourile Permanente, ci o exemplificare. Sesizarea priveşte criza instituţională 
provocată de dispariţia lui Omar Hayssam.  

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs a precizat că cele două comisii, în limita 
mandatului, pot să invite orice persoană la audieri. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea a afirmat că trebuie mers până la capăt pentru 
aflarea adevărului. Având în vedere că M.A.I. a fost informat despre intenţia de 
plecare a lui Hayssam, trebuie obţinute informaţii şi de la Poliţia de frontieră. 

Doamna senator Norica Nicolai nu a fost împotriva invitării M.A.I., dar a 
precizat că aceleaşi dezbateri au loc şi în Comisia de apărare a Senatului. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea a propus ca această comisie să transmită 
concluziile sale şi celor două comisii juridice. 

 Domnul deputat Sergiu Andon a precizat că nu este împotriva invitării 
reprezentantului MAI. Problema este legată de adresa Secretariatelor Generale prin 
care au fost sesizate cele două comisii, care prevede ca „împreună cu comisia similară 
a celeilalte Camere, să continuaţi audierile şi verificările în domeniul dvs. de 
competenţă”. Propune ca cele două comisii să fie învestite cu invitarea 
reprezentantului M.A.I. de către Secretariatul General, în calitatea acestuia de 
intermediar între Birourile Permanente şi comisii. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea a opinat că Secretariatul General nu poate să 
cenzureze Biroul Permanent. 

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs a mulţumit invitaţilor pentru prezenţă, 
şi a reiterat decizia comisiilor de a solicita amânarea.  

Domnul deputat Sergiu Andon a închis şedinţa comună, completând că cele 
două comisii vor solicita motivat prelungirea termenului de depunere a raportului, iar 
Birourile Permanente vor fi cele care vor stabili data următoarei şedinţe comune a 
celor două comisii juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.   

  
 
 

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 


