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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 2, 3, 4 şi 5  aprilie  2007 

 
 

Şedinţa comisiei  din 3 aprilie  2007 
La şedinţă participă 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 sunt conduse de domnul deputat                 

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată, în următoarea formulă : 

1. Discuţii referitoare la memoriul înaintat comisiei de domnul                
LIVIU AUREL MAN, privind audierea în comisie. 

2.  Informare privind petiţia domnului ANCA EUGEN DANIEL, în care 
se fac referiri la „Iminenta pierdere a Tezaurului României de la Moscova,                
în favoarea unor firme străine”, înregistrat la comisia noastră cu 
nr.12.510/27.03.2007. 

3. Informare privind memoriul promoţiei 1955 – 1956 a absolvenţilor 
Şcolii nr.1 din oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş, înregistrat la comisia noastră sub 
nr.12172/14.12.2006. 

4.  Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada 26 – 30 martie a.c. 
5. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                 

10 – 13 aprilie 2007. 
6. Diverse. 
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Înaintea dezbaterii punctelor înscrise pe ordinea de zi, domnul 

preşedinte Tudor Mohora informează plenul comisiei asupra discuţiei ce a avut loc 

în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, vis a vis de subcomisia de anchetă 

privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de 

scoatere la vânzare, discuţii ce au fost de fapt o prelungire a dezbaterilor din                 

Plenul Camerei Deputaţilor, cu privire la oportunitatea înfiinţării respectivei 

subcomisii.  

Astfel, domnul preşedinte Tudor Mohora precizează faptul că după ce 

s-a adoptat Hotărârea nr.6/2007 privind înfiinţarea acestei subcomisii, potrivit  

prevederilor Hotărârii, subcomisia de anchetă a transmis Biroului Permanent un 

Regulament de organizare şi funcţionare, sub semnătura domnului deputat                 

Ioan Dumitru Puchianu, spre aprobare. Acest regulament a fost trimis de Birorul 

Permanent către Comisia de regulament a Camerei Deputaţilor, pentru avizare. 

Avizul a fost dat de respectiva comisie cu precizarea că ar trebui eliminate unele 

pasaje din regulamentul de organizare şi funcţionare al subcomisiei de anchetă, 

acestea apărând şi în Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

Ulterior, s-a declanşat o altă discuţie în cadrul Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor, solicitându-se un aviz Comisiei de regulament privind 

repunerea în discuţie chiar a înfiinţării acestei subcomisii. Şi aceasta pentru că în 

Regulamentul Camerei Deputaţilor nu există menţionat termenul de „subcomisie 

de anchetă”, deci, pe cale de consecinţă, Hotărârea ar fi neregulamentară. În final, 

în urma discuţiilor ce au avut loc, s-a solicitat şi punctul de vedere al Comisiei 

pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii a Camerei Deputaţilor. 
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În acest sens, domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că s-a 

transmis deja un răspuns Biroului Permanent, în care s-au făcut următoarele 

precizări : 

• La art.71 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, acolo unde  

se spune că „la solicitarea unuia sau mai multor deputaţi dintr-o comisie 

permanentă, cu votul majorităţii membrilor comisiei, se poate cere încuviinţarea 

începerii unei anchete ...”, nu se precizează modalitatea în care să se organizeze 

această anchetă. Pentru acest lucru, sesizând această chestiune, comisia noastră – 

chiar din faza de început – împreună cu Departamentul legislativ al Camerei 

Deputaţilor, a ţinut cont de  cutuma, procedura, care a existat la toate 

subcomisiile de anchetă, ultima dintre ele fiind cea legată de cercetarea 

împrejurărilor în care s-a combătut gripa aviară. În acest caz, tot printr-o Hotărâre 

a Camerei Deputaţilor, s-a înfiinţat o subcomisie de anchetă, având în componenţa 

sa 7 membrii, s-a aprobat ulterior un Regulament de organizare şi funcţionare, 

după care respectiva subcomisie şi-a desfăşurat activitatea în mod regulamentar. 

• Comisia de regulament are prin Regulamentul Camerei 

Deputaţilor dreptul să dea avize de conformitate, atunci când i se solicită, înaintea 

adoptării unor acte normative ale Camerei Deputaţilor, înaintea adoptării unei 

Hotărâri. După ce, însă, o Hotărâre a fost adoptată şi publicată în Monitorul 

Oficial, practic, Comisia de regulament nu mai are dreptul de a solicita vreo 

modificare a respectivei Hotărâri. 

• Pentru faptul că s-a făcut propunerea de înlocuire a 

„subcomisiei de anchetă” cu un Birou format din trei persoane, domnul preşedinte 

Tudor Mohora precizează că a informat  Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

asupra faptului că respectiva subcomisie deja funcţionează, pe baza unei Hotărâri 
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corecte adoptată de Plenul Camerei Deputaţilor şi mai mult decât atât, comisia 

noastră a sugerat Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor să solicite Comisiei 

de regulament să concretizeze maniera de organizare a unei anchete în cadrul 

comisiilor permanente.  

• La articolele 72, 73 din Regulamentul Camerei Deputaţilor se 

merge chiar până la detaliu, se spune cum să se lucreze, ce obligaţii au cei care 

sunt chemaţi la cercetare, dar – practic - nu se  explică modul în care se porneşte şi 

se organizează o anchetă a unei comisii permanente. 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că 

Biroul Permanent, luând în discuţie Întâmpinarea comisiei noastre, a stabilit că nu 

este cazul de a se repune în discuţie Hotărârea Camerei Deputaţilor, de înfiinţare a 

respectivei subcomisii de anchetă, ea rămânând definitivă şi totodată a solicitat 

Comisiei de regulament să aducă – pe viitor – lămuriri, cu privire la modul de 

pornire a unor anchete de către comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Petre Ungureanu este de păree că, după finalizarea 

cercetărilor, de către subcomisia de anchetă privind legalitatea retrocedării 

Castelului Bran, concluziile acestei subcomisii concretizate într-un Raport de 

activitate, să fie aduse la cunoştinţa tuturor membrilor comisiei, care, în plenul său 

să ia o hotărâre cu votul întregii comisii. Astfel, Raportul subcomisiei de anchetă 

să fie însuşit de către Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru 

Petiţii, Raport ce va avea până la urmă puterea statutară şi regulamentară care nu 

va mai putea fi comentată de nimeni. 

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei membrilor comisiei cazul sesizat de către domnul Liviu Aurel Man 

şi solicitarea acestuia de audiere în plenul comisiei.  
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Astfel, Domnia sa precizează că domnul Liviu Aurel Man – 

preşedintele Trustului „Gazeta de Cluj”, încă din luna decembrie 2006, a înaintat 

comisiei un memoriu în care sesiza grave abuzuri săvârşite în cercetarea sa şi a 

altora, ce au fost acuzaţi de fapte grave de corupţie şi santaj, caz ce a fost de altfel 

mediatizat şi în presă. În respectivul memoriu domnul Liviu Aurel Man solicita şi 

audierea sa în plenul comisiei, dar pentru că solicitarea a sosit cu puţin timp 

înainte de intrarea în vacanţa parlamentară a deputaţilor, s-a decis amânarea 

discuţiilor pe această temă.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că memoriul 

domnului Liviu Aurel Man a fost transmis atât către Consiliul Superior al 

Magistraturii, cât şi către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

în vederea verificării şi cercetării aspectelor sesizate de petiţionar, iar după 

primirea răspunsurilor din partea instituţiilor sesizate, comisia va putea aprecia 

asupra oportunităţii audierii – în plenul său – a domnului  Liviu Aurel Man. 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora înştiinţează plenul 

comisiei asupra faptului că – în urmă cu 10 zile – au sosit cele două răspunsuri din 

partea instituţiilor sesizate. În urma cercetărilor efectuate de către Direcţia 

judiciară, se resping acuzaţiile aduse de domnul Liviu Aurel Man, răspuns cu care 

a fost şi petiţionarul înştiinţat. Între timp, datorită unor dezinformări, cu concursul 

presei din Cluj, s-a produs o încurcătură şi anume : s-a vehiculat în presa locală 

faptul că domnul Liviu Aurel Man urmează a fi audiat de Comisia pentru 

Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii în cursul săptămânii                

26 – 30 martie a.c. În realitate, audierea domnului Liviu Aurel Man a avut loc în 

cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Camerei 

Deputaţilor.    
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De altfel, domnul preşedinte Tudor Mohora precizează că dispune şi 

de procesul-verbal al audierii din cadrul acestei comisii permanente, proces-verbal 

care poate să fie consultat de către orice membru al comisiei, la cerere, pentru a se 

putea documenta asupra discuţiilor purtate.  

Urmare acestor precizări, domnul preşedinte Tudor Mohora adresează 

rugămintea domnilor deputaţi, prezenţi la şedinţă, să-şi exprime punctul de vedere 

asupra oportunităţii invitării la o audiere a domnului Liviu Aurel Man. 

Luând cuvantul, domnul deputat Aurelian Pavelescu menţionează că 

este nemulţumit de conţinutul răspunsului primit din partea Consiliului Superior al 

Magistraturii, acest gen de răspuns fiindu-i bine cunoscut. Totodată, consideră 

necesară declanşarea unei anchete parlamentare, dar  şi  audierea atat a domnului 

Liviu Aurel Man, cât şi a altor martori, pentru elucidarea tuturor aspectelor 

sesizate şi pentru a se vedea în ce măsură afirmaţiile petiţionarului sunt întemeiate. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ este de părere că o comisie 

parlamentară nu are calitatea de a se substitui instanţelor judecătoreşti. Mai ales 

că, în cazul de faţă, sunt probleme deosebit de complicate, iar instanţa este cea 

care trebuie să-şi spună cuvântul. Mai mult decât atat, domnul deputat                

Cornel Ştirbeţ consideră inutilă audierea petiţionarului, pentru faptul că acesta 

deja a fost audiat de către o comisie parlamentară, respectiv de către Comisia 

pentru drepturile omului, culte şi minorităţi. 

Domnul deputat Petre Ungureanu menţionează că în urma studierii 

tuturor materialelor şi a articolelor din presă, a rămas la aceeaşi părere ca şi a 

domnului deputat Cornel Ştirbeţ. Domnia sa consideră inutilă o discuţie, în plenul 

comisiei, cu domnul Liviu Aurel Man, din aceleaşi considerente expuse de colegul 

său antevorbitor, iar intervenţia comisiei cu declanşarea unei anchete parlamentare 
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– în acest caz – ar avea rezultate dezastruoase, mai ales pentru imaginea 

Parlamentului. 

Domnul secretar Mihail Sireţeanu întăreşte cele spuse de către domnii 

deputaţi Cornel Ştirbeţ şi Petre Ungureanu, astfel încât îşi exprimă părerea potrivit 

căreia nu are rost a se da curs unei invitări la audiere a domnului Liviu Aurel Man, 

această audiere neavand practic nici o finalitate a cazului, atâta timp cât există deja 

un proces pe rol, iar instanţa judecătorească trebuie să se pronunţe. 

Domnul deputat Ilie Merce precizează că – mai întai –  ar vrea să 

cunoască cele discutate în cadrul audierii ce a avut loc la Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi minorităţi, iar după aceea solicitarea petiţionarului să fie 

rediscutată în comisie, pentru a se putea lua o decizie. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu consideră că audierea domnului 

Liviu Aurel Man şi a altor persoane implicate este deosebit de necesară, iar 

comisia noastră chiar dacă nu va putea lua o decizie – ca şi comisie parlamentară – 

ar trebui măcar să încerce să clarifice situaţia petrecută la Cluj.  

Domnul vicepreşedinte Radu Lambrino este de acord cu cele spuse de 

către colegul deputat Aurelian Pavelescu, vis a vis de situaţie, dar menţionează că 

în această şedinţă se vorbeşte despre oportunitatea invitării la audiere a domnului 

Liviu Aurel Man, solicitare adresată pe baza memoriului transmis comisiei 

noastre. De asemenea, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino precizează că 

tocmai conţinutul acestui memoriu face obiectul unui proces aflat în curs de 

judecare. Potrivit cutumei din cadrul Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii, aceea de a nu interveni atunci cand există un proces pe 

rol, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino este de părere că audierea 

petiţionarului nu este bine venită, subliniind totodată faptul că ar fi necesar să se 
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aştepte concluziile ce se vor da de către justiţie şi după aceea se poate repune în 

discuţie problematica, la modul general. 

În finalul dezbaterii primului punct al ordinei de zi, domnul 

preşedinte Tudor Mohora doreşte să lămurească un aspect legat de prevederile 

Regulamentului Camerei Deputaţilor şi anume : la art, 74, alin 1 : „ … anchetele 

parlamentare nu pot avea ca obiect investigarea unor fapte sau activităţi care fac 

obiectul unor anchete judiciare sau care se află pe rolul unor instanţe de judecată”. 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora precizează că, în cazul de faţă, se 

poate vorbi doar de audierea petentului, solicitare exprimată în memoriul său,                

iar continuarea cercetărilor – de către comisia noastră – nu este posibilă, datorită 

existenţei pe rol a unui proces în justiţie. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu îşi exprimă nemulţumirea 

faţă de modul de cercetare şi verificare întreprinse de către instituţiile statului,              

în cazul ziariştilor de la Cluj, care sunt arestaţi şi cărora li se încalcă drepturile.              

Se poate vorbi despre un abuz săvarşit de către instituţiile statului, mai mult decat 

atat, în memoriu, făcându-se vorbire şi despre cazul soţiei domnului Liviu Aurel 

Man care a fost pusă sub acuzare, aceasta neavand nimic comun cu profesia,               

cu ziarul sau cu actele de care a fost învinuit soţului său, doamna Man fiind cadru 

universitar şi medic.  

În finalul intervenţiei sale, domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 

este de părere că audierea domnului Liviu Aurel Man este absolut benefică pentru 

aflarea - de către comisie - a mai multor aspecte cu privire la cazul discutat. 

După expunerea făcută de către domnul deputat Ioan Dumitru 

Puchianu, domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu şi-a anunţat dorinţa de a 

părăsi sala de şedinţă, procedand astfel ca atare. 
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Domnul deputat Mircea Costache menţionează că ar trebui stabilit 

dacă este oportună invitarea numai a domnului Liviu Aurel Man sau ar trebui 

invitaţi şi ceilalţi cinci ziarişti, implicaţi în cazul sesizat comisiei noastre. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora precizează că unei solicitări de 

audiere i se poate da curs nu numai în plenul comisiei, ci aceasta poate avea loc în 

cadrul uneia dintre cele patru subcomisii de analiză stabilite, propunere ce a fost 

respinsă de către membrii comisiei. 

În final, domnul preşedinte Tudor Mohora supune la vot cele două 

propuneri făcute în timpul dezbaterilor în comisie : cea a domnului deputat                 

Aurelian Pavelescu – de invitare la audiere a domnului Liviu Aurel Man şi cea 

făcută de către domnul deputat Cornel Ştirbeţ – inutilitatea audierii petiţionarului. 

Supusă la vot, propunerea de invitare la audiere a domnului                 

Liviu Aurel Man este respinsă cu 4 voturi „pentru” şi 7 „împotrivă”. 

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

supune atenţiei plenului informarea privind petiţia domnului Anca Eugen Daniel, 

în care se fac referiri la „Iminenta pierdere a Tezaurului Romaniei de la Moscova, 

în favoarea unor firme străine”. 

În acest sens, domnul preşedinte Tudor Mohora informează plenul 

comisiei de faptul că i-a primit în audienţă atât pe domnul Anca Eugen Daniel,              

cât şi pe domnii avocat Doriu şi Gelu Voican Voiculescu, audienţă în urma căreia 

petiţionarii au lăsat la comisie un memoriu. Pe scurt, în respectivul memoriu este 

vorba despre o firmă privată din Olanda ce a intrat în tratative cu persoane 

influente din Federaţia rusă interesată pentru a da Tezaurul României, numai că 

partea română pune nişte condiţii inacceptabile şi anume : de la o evaluare de vreo 
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două miliarde de dolari, se cer vreo 20 de miliarde de dolari, cu dobânzile aferente 

din anul 1916 şi până în prezent. 

Ca manieră de lucru, domnul preşedinte Tudor Mohora propune 

înaintarea memoriului către Ministerul de Externe, cu solicitarea de a ne transmite 

toate informaţiile – în mod oficial - cu privire la aspectele sesizate de petiţionar. 

După primirea răspunsului, comisia va putea aprecia asupra oportunităţii etapelor 

ulterioare ale analizei.  

Domnul secretar Mihail Sireţeanu este de părere că ar trebui solicitat 

un punct de vedere şi din partea Băncii Naţionale a României, mai ales pentru 

faptul că – în memoriu – se face deseori vorbire despre această instituţie. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu este de părere că solicitarea unui 

punct de vedere Ministerului de Externe este suficientă, mai ales că există o 

comisie oficială a statului care se ocupă cu problema tezaurului, comisie ce 

funcţionează deja şi se află sub autoritatea Ministerului de Externe. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ consideră că problema Tezaurului 

României este o problemă de comisie, iar demersurile propuse atât către 

Ministerul de Externe, cât şi către Banca Naţională a României sunt justificate. 

Supuse la vot, propunerile sunt aprobate de membrii comisiei. 

La punctul trei al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului informarea privind memoriul promoţiei 1955 – 1956 a 

absolvenţilor Şcolii nr.1 din oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş, prezentând                 

– pe scurt – situaţia expusă în memoriu, mult mediatizată. Domnia sa apreciază că  

este necesar doar a se lua la cunoştinţă despre situaţia prezentată, problemele fiind 

de competenţa instituţiilor abilitate cu soluţionarea cazului.  
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La punctul patru al ordinei de zi,  domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie,  în perioada 26 – 30 martie a.c., plenul consultând situaţia celor 34 cauze, 

privitoare la nemulţumirile cetăţenilor.  Nefiind probleme deosebite, membrii 

comisiei sunt de acord, într-o primă etapă, cu soluţiile propuse de compartimentul 

tehnic al comisiei privind modul de soluţionare. 

La punctul Diverse al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

doreşte să facă o precizare, şi anume : în ultima perioadă, la comisie, sunt primite 

un număr semnificativ de memorii în care se reclamă neajunsuri în activitatea 

Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor şi chiar a Comisiei 

parlamentare speciale care se ocupă de această chestiune, în ceea ce priveşte 

decizia de preschimbare a certificatelor de revoluţionar. Astfel, unora li se refuză 

preschimbarea acestor certificate, iar altora li se eliberează certificate de 

revoluţionar fără a avea vreun drept în acest sens.  

Ca un exemplu, domnul preşedinte Tudor Mohora aminteşte 

memoriul înaintat de către Asociaţia de Revoluţionari de la Metrou care solicită 

audierea - în plenul comisiei noastre - a domnului Vasile Emilian Cutean – 

preşedintele Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi chiar 

a tuturor membrilor acestei comisii.În acest context, Domnia sa precizează că nu 

se găseşte nicăieri în Regulamentul Camerei Deputaţilor, vreo menţiune care să 

ofere posibilitatea deschiderii unei anchete din partea unei comisii parlamentare 

faţă de o altă comisie parlamentară. Astfel, domnul preşedinte Tudor Mohora 

propune o analiză minuţioasă a tuturor dosarelor din domeniu, pe baza careia să se 

întocmească o notă cu toate problemele sesizate, care să fie discutate într-o şedinţă 

viitoare a comisiei şi în urma căreia, dacă se consideră necesar, să fie  sesizat  cu 
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această chestiune Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, singurul care, 

conform regulamentului, va putea decide asupra următoarelor etape, vis a vis de 

Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989.  

Supusă la vot, propunerea este aprobată de membrii comisiei. 

La punctul cinci al ordinei de zi, respectiv asigurarea  audienţelor 

pentru perioada 10 – 13  aprilie  a.c., plenul comisiei hotărăşte astfel : 

• marţi 10 aprilie  -  domnul deputat Mihail Sireţeanu 
• miercuri 11 aprilie  - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 
• joi  12 aprilie  - domnul deputat Ilie Merce 

 
urmând ca în ziua de 13 aprilie 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 zilele de 2, 4 şi 5 aprilie  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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