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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 decembrie 2006 

 
 

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, Bogdan 
Olteanu, 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.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  4 - 8 decembrie a.c.  
2. Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie, în perioada                   

18 – 22 decembrie  a.c.    
3.    Diverse. 
4.    Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

 
 

În deschiderea şedinţei, domnul Preşedinte Tudor Mohora a supus  la vot 
Ordinea de zi. În unanimitate, membrii comisiei au aprobat Ordinea de zi.  

Domnul Preşedinte Tudor Mohora a propus membrilor comisiei ca, pe perioada 
vacanţei parlamentare de iarnă, lucrările comisiei să se desfăşoare în zilele de 22, 23, 24 şi 25 
ianuarie 2007,  cu următoarea Ordine de zi: 

• Dezbaterea şi aprobarea Proiectului de Raport al activităţii comisiei pe 
semestrul II al anului 2006 ; 

• Analiza memoriilor intrate la comisie pe perioada vacanţei parlamentare 
de iarnă  şi 

• Stabilirea programului de audieri la comisie, pentru luna februarie 2007. 
 

Supusă la vot propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
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Trecând la dezbaterea primului punct al Ordinei de zi, respectiv  Analiza 
dosarelor intrate la comisie în perioada 4 – 8 decembrie a.c., domnul Preşedinte Tudor Mohora 
i-a invitat pe deputaţi să se pronunţe asupra propunerilor exprimate de compartimentul tehnic al 
comisiei, privind modul de analiză şi soluţionare a aspectelor sesizate în memoriile              
înregistrate la comisie, în săptămâna trecută, memorii care privesc atât diverse conflicte                   
cu autorităţile publice locale (refuzul sau tergiversarea acţiunii  de punere în posesie),                   
cât şi acordarea unor drepturi sociale.  

În unanimitate, membrii comisiei au fost de acord cu propunerile 
compartimentului tehnic, pentru fiecare din memoriile în cauză. 

În ceea ce priveşte asigurarea audienţelor, pentru săptămâna 18 – 22 decembrie 
a.c., domnul Preşedinte Tudor Mohora îi invită pe colegii deputaţi să îşi exprime ofertele.  
Plenul comisiei a luat act de următoarele programări:  

• marţi, 19 decembrie a.c. - deputat Ion Dumitru Puchianu ; 
• miercuri, 20 decembrie a.c. - deputat Mihail Sireţeanu ; 
• joi, 21 decembrie a.c. - deputat Ilie Merce. 
urmând ca, în zilele de 18 şi 22 decembrie a.c. audienţele să fie asigurate prin 

cabinetul preşedintelui comisiei. 
 
La ultimul punct al Ordinei de zi, domnul Preşedinte Tudor Mohora  a invitat-o 

pe doamna consilier Elena Dumitru să prezinte memoriul petiţionarului Nelu Bobârnac                  
din Petrila, judeţul Hunedoara.  

Doamna consilier Elena Dumitru a informat comisia asupra cererii petentului de 
a fi primit în audienţă, deoarece este nemulţumit de soluţiile primite din partea autorităţilor 
sesizate de comisie, în urmă cu mai bine de doi ani. În final s-a propus transmiterea unui răspuns 
petiţionarului şi clasarea dosarului, în condiţiile prevăzute de art. 186 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor. În unanimitate, membrii comisiei au fost de acord cu această propunere. 

Domnul deputat Mircea Costache a readus în discuţie sesizările privind situaţia 
creată la nivelul autorităţii publice locale din comuna Poşta Câlnău, judeţul Buzău, precum şi 
situaţia creată la Camera  de Conturi Buzău, aspect sesizat comisiei de către un grup de 
controlori financiari din cadrul acestei instituţii. 

Domnul Preşedinte Tudor  Mohora, a răspuns că, asupra primului caz s-a 
convenit ca domnul deputat Mircea Costache, însoţit de un consilier al comisiei, să efectueze o 
deplasare în judeţul Buzău, pentru a lua legătura cu părţile implicate în conflict şi pentru a 
solicita şi obţine - în numele comisiei – documente şi informaţii,  atât de la Consiliul local Poşta 
Câlnău, cât şi de la Prefectura Judeţului Buzău. 

Pentru cel de-al doilea caz, domnul Preşedinte Tudor Mohora a precizat că s-a  
înaintat o adresă preşedintelui Curţii de Conturi şi  se impune aşteptarea răspunsului acestei 
instituţii, în funcţie de care comisia urmează să se pronunţe.  
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Domnul Preşedinte Tudor Mohora a supus discuţiei membrilor comisiei               

situaţia creată de modul în care anumite autorităţi ale statului, sesizate de comisie, răspund 
solicitărilor adresate, referindu-se în special la Consiliul Superior al Magistraturii.                  
Considerând că această procedură de a răspunde generic la sesizările adresate de comisie trebuie 
stopată, i-a invitat pe membrii comisiei să îşi exprime opinia. 

Domnul deputat Valer Dorneanu, a apreciat că modul în care procedează 
Consiliul Superior al Magistraturii aduce, în cele din urmă, în mod direct, deservicii comisiei,  
în relaţia pe care o are cu cetăţeanul şi a considerat că se impune invitarea reprezentanţilor 
Consiliului Superior al Magistraturii la comisie, cu precizarea dorinţei de a purta un dialog 
lămuritor asupra modului în care se analizează petiţiile adresate de cetăţeni, având ca obiect 
nemulţumiri create de diversele secvenţe de realizare a actului de justiţie. 

Domnul Preşedinte Tudor Mohora a supus la vot propunerea domnului deputat 
Valer Dorneanu. Membrii comisiei, în unanimitate, au fost de acord cu invitarea la dialog a 
Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, împreună cu alţi membrii ai acestei autorităţi 
a puterii judecătoreşti, într-una din şedinţele lunii februarie a anului 2007. 

 
Luând act de faptul că membrii comisiei nu mai au cazuri de dezbătut şi nemaifiind alte 

probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul Preşedinte Tudor Mohora a declarat şedinţa închisă. 
 
 

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


