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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 13 şi 14 iunie 2006 
 

Şedinţa comisiei din 13 iunie a.c. 
La şedinţă au participat toţi membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – 

preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu – 
secretar, Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Cătălin Micula,                     
Valer Dorneanu, Mircea Costache, Aurelian Pavelescu şi Ioan Dumitru Puchianu. 

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

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată, în următoarea formulă : 
1.    Audierea domnului Eugen Nicolăescu, Ministrul Sănătăţii, în legătură cu petiţia 

doamnei Christel Voorman, din Filiala germană a Amnesty International, privind situaţia 
spitalelor de psihiatrie din România, în particular situaţia de la Spitalul Poiana Mare, judeţul 
Dolj.  

2.      Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada  5 – 9 iunie a.c. 
3.      Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 
4.      Stabilirea programului de audienţe în perioada  19 – 23  iunie a.c. 
5.      Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 

         6.       Diverse.  
 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora l-a invitat pe domnul 
deputat Mircea Costache să prezinte concluziile desprinse în urma audierii reprezentanţilor 
Mişcării de Integrare Spirituală în Absolut, audiere ce a avut loc în cadrul subcomisiei de analiză 
pe domeniul respectiv. 

Domnul deputat Mircea Costache a adus la cunoştinţa plenului că, la audiere,                   
s-a prezentat un grup al reprezentanţilor M.I.S.A. care a depus deja la comisie un memoriu, 
audiere în urma căreia s-au desprins următoarele aspecte : 

• că ar fi oportun, din punctul de vedere al subcomisiei care a procedat la 
această audiere, disjungerea multiplelor aspecte semnalate pe care le acuză cei de la M.I.S.A. ; 

• că ar fi necesar a se lua în vedere latura de prejudiciere personală, unora 
dintre ei – motivat sau nemotivat – confiscându-li-se unele bunuri personale. 

Totodată, a menţionat că s-a încercat delimitarea acuzelor la adresa societăţii 
româneşti, în ansamblu, la adresa mass-mediei, aspecte pe care nu le poate regla o comisie 
parlamentară, de cele în care se poate interveni. 

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, stenograma făcând parte 
integrantă din procesul-verbal al şedinţei. 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora i-a mulţumit colegului deputat                        
Mircea Costache, pentru prezentarea făcută şi a menţionat că, în urma discuţiilor pe care le-a 
avut, ulterior audierii, cu consilierii care au luat parte la aceste discuţii, a reţinut faptul că 
urmează ca petiţionarii să aducă, suplimentar memoriului depus deja, probe de încălcări ale legii 
de către anumite autorităţi ale statului, iar după aceea să se întocmească o informare completă 
asupra acestui caz. 

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 5 - 9 iunie 
a.c., plenul consultând situaţia celor 23 cauze, privitoare la nemulţumirile cetăţenilor.  

Din această situaţie, domnul deputat Mircea Costache a evidenţiat cazul doamnei 
Buchiru Ecaterina din Buzău, care a solicitat sprijin pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra unui teren,  menţionând că sesizarea respectivă a fost înaintată Prefecturii judeţului 
Buzău, instituţie de la care, de obicei, se primesc răspunsuri cu termen întârziat sau care nu 
răspunde chiar deloc comisiei. 

Astfel, domnul deputat Mircea Costache a propus găsirea unei modalităţi noi de 
lucru, privind înaintarea memoriilor care reclamă probleme ce stau în competenţa prefecturilor. 
De asemenea, a solicitat întocmirea unei situaţii privind memoriile adresate Prefecturii                
judeţului Buzău. 

În acest sens, domnul preşedinte Tudor Mohora a solicitat compartimentului 
tehnic al comisiei întocmirea – până la şedinţa de săptămâna viitoare - a situaţiei privind 
memoriile adresate Prefecturii judeţului Buzău,  situaţie din care să reiasă modul în care s-au 
derulat raporturile dintre cele două instituţii. De asemenea, a adus la cunoştinţa plenului că a 
purtat o discuţie şi cu domnul Victor Paul Dobre - Secretar de Stat al Secretariatului de Stat 
pentru Relaţia cu Prefecturile, ocazie cu care l-a înştiinţat că i se va transmite o scrisoare privind 
toate dificultăţile pe care comisia noastră le are cu unele Prefecturi şi alte instituţii din 
subordinea lor.  

 
În ceea ce priveşte audierea domnului  Eugen Nicolăescu – Ministrul Sănătăţii şi a 

domnului Director General Buraga Ioan, înainte de a da cuvântul invitaţilor, domnul preşedinte 
Tudor Mohora a dorit să facă unele precizări cu privire la sesizarea adresată comisiei de către 
doamna  Christel Voorman, din Filiala germană a Amnesty International, privind situaţia 
spitalelor de psihiatrie din România, în particular, situaţia de la Spitalul Poiana Mare, judeţul 
Dolj şi anume :  că este o problemă ce vizează drepturile Omului  şi că din conţinutul 
memoriului, reiese că se doreşte a se lămuri două aspecte : dacă, după dezvăluirile pe care chiar 
presa le-a prezentat pe larg, pornite de la Spitalul de psihiatrie  Poiana Mare, situaţia în România 
se ameliorează în acest domeniu şi solicitarea de a se lămuri unele cazuri de deces care                     
– în opinia autorului scrisorii – ar trebui să fie cercetate temeinic. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora a menţionat că memoriul respectiv a fost 
înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – în atenţia domnului Procuror 
General Ilie Botoş, solicitare prin care comisia şi-a exprimat dorinţa de a lua cunoştinţă asupra 
cercetărilor întreprinse, fără a se substitui cercetărilor şi competenţelor acestei instituţii.   

Din discuţiile purtate cu domnul ministru Eugen Nicolăescu, s-au desprins 
următoarele aspecte : 
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• că se pune un accent deosebit privind infrastructura în acest domeniu ; ca 
atare, măsurile Ministerului Sănătăţii se îndreaptă către reabilitarea infrastructurii în psihiatrie, 
dotarea cu mijloace fixe şi alte bunuri necesare desfăşurării activităţii.  

• că s-a înfiinţat un Centru Naţional de sănătate mintală, la nivelul 
Ministerului Sănătăţii, ca un for tehnic şi metodologic al activităţilor de promovare, monitorizare 
şi evaluare a activităţilor din domeniul sănătăţii mintale.  

• că s-a elaborat un plan pentru anul 2006, prin care să se înfiinţeze Centre 
comunitare de sănătate mintală în fiecare judeţ, astfel încât, la sfârşitul anului 2008, pe baza unui 
program PHARE.  

• că se vor înfiinţa în anii 2007, 2008 şi 2009 încă 135 Centre de sănătate 
mintală noi, centre fără personalitate juridică, dar care urmează să funcţioneze în cadrul unităţilor 
sanitare la care vor fi arondate. Astfel, pe lângă cazarea bolnavilor, să se poată asigura şi un 
tratament medical, în funcţie şi de alte boli pe care aceşti pacienţi le pot avea. 

• că în perioada anilor 2007 – 2008, se vor reabilita încă 37 de spitale cu 
profil unic de psihiatrie şi 75 secţii de psihiatrie, în total 112 unităţi, în circuitul ambulatoriu şi 
spitalicesc. 

• că s-a mărit numărul de locuri la rezidenţiatul de psihiatrie – cu 200 de 
locuri în anul 2006 şi cu 300 de locuri anual în anii 2007 şi 2008, pentru a asigura necesarul de 
medici psihiatri. 

Referindu-se la situaţia de la Spitalul de psihiatrie Poiana Mare, domnul ministru 
Eugen Nicolăescu a făcut următoarele precizări : 

• s-au efectuat numeroase controale la acest spital. 
• faţă de ultimele constatări ale Amnesty International din anul 2004, 

situaţia – din punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii – s-a modificat substanţial. Ultima 
echipă de control care s-a deplasat la Spitalul de psihiarie de la Poiana Mare, a constatat 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, de alimentaţie şi de acordare a îngrijirilor medicale din 
respectivul spital. 

• referitor la decesele care au avut loc la Spitalul de la Poiana Mare, există  o 
adresă a Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 581/2004, prin 
care se spune că moartea bolnavilor a fost neviolentă, datorându-se unor altor cauze decât a unor 
boli pulmonare, cardiace sau infecţioase. Deci, ca atare, nu este vorba de infracţiunea de ucidere 
din culpă medicală. 

• urmare controlului şi a unor măsuri care s-au luat la Spitalul de psihiatrie 
Poiana Mare, toţi pacienţii care se supuneau art.114 şi 113 din Codul penal, au fost transferaţi la 
Spitalul de la Săpoca din judeţul Buzău, spital de maximă siguranţă pentru asemenea pacienţi. 
Astfel, numărul de bolnavi de la Poiana Mare a scăzut, fapt ce asigură acum condiţii mai bune de 
cazare şi de tratament. 

În finalul discuţiilor, domnul preşedinte Tudor Mohora a apreciat preocuparea 
conducerii Ministerului Sănătăţii pentru a se face toate aceste investiţii în domeniul psihiatric, 
deosebit de necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi tratament a pacienţilor 
internaţi.  

Discuţiile purtate cu domnul ministru Eugen Nicolăescu au fost înregistrate pe 
bandă audio, stenograma făcând parte integrantă din procesul-verbal al şedinţei. 
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După audiere, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus dezbaterii plenului 

rediscutarea cazului sesizat de către Arhiepiscopia Romano-Catolică, privind construcţia din 
imediata vecinătate a Catedralei Sf. Iosif. 

Au luat cuvântul domnii deputaţi Ioan Dumitru Puchianu, Horea Dorin Uioreanu, 
Mircea Costache, Cătălin Micula şi Nicolae Bădălău, concluzionând asupra faptului că, fiind un 
caz de o amploare mai mare, se impune luarea unor decizii pentru  clarificarea situaţiei. 

În acest sens, domnul preşedinte Tudor Mohora a propus invitarea la comisie – 
pentru şedinţa de săptămâna viitoare  - a doamnei Dorina Nicolina Isopescu – Preşedinte al 
Inspectoratului de Stat în Construcţii şi a domnului Andrei Ioan Chiliman – Primarul               
Sectorului 1.   

Supusă la vot, această propunere a fost adoptată în unanimitate. 
Referitor la asigurarea audienţelor  la comisie,  în săptămâna  19 – 23  iunie  a.c., 

plenul ia act de următoarele oferte : 
• marţi 20 iunie  a.c.  - domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, 
• miercuri  21 iunie  a.c. - domnul deputat Nicolae Bădălău, 
•   joi 22 iunie  a.c.  - domnul deputat Mircea Costache, 

 
urmând ca în zilele de 19 şi 23 iunie 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 ziua de 14 iunie a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea în subcomisiile 

de lucru, procedând la  analiza şi dezbaterea aspectelor sesizate în memoriile repartizate pe 
subcomisii şi hotărând asupra propunerilor pe care urmează să le prezinte plenului. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


