
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din  22, 23 şi 24 martie 2005 

  
La şedinţe participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind 

conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi – pentru toate cele trei zile               

de şedinţă – a fost adoptată în unanimitate, în următoarea formulă : 

1.  Analiza sesizărilor intrate la comisie în ultima săptămână. 

2.  Continuarea discutării propunerilor pentru modificarea  

Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei şi pentru 

modificarea  Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

3. Discutarea modului de alcătuire a primului Raport de 

activitate din această legislatură. 

4.  Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

5. Stabilirea deputaţilor responsabili cu audienţele pe 

săptămâna viitoare. 

6.        Diverse. 
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1. Domnul preşedinte Valer Dorneanu supune membrilor 

comisiei analiza şi dezbaterea aspectelor cuprinse la primul punct al 

Ordinei de zi, respectiv, analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 

15 – 21 martie a.c., trecând în revistă fiecare din cele 31 de cauze 

înregistrate în perioada de referinţă. În urma celor dezbătute, s-a hotărât 

asupra modului de soluţionare a acestora. 

Domnul deputat Mircea Costache, pune în discuţia plenului 

comisiei dosarul înregistrat la comisia noastră de Agenţia “Marchal 

Turism”, din Bucureşti,  sub nr. 10.188/09.03.2005, care se referă şi la 

irosirea banului public pentru deplasări în străinătate. Asupra acestei 

situaţii, domnul preşedinte Valer Dorneanu propune înaintarea unei 

adrese către Curtea de Conturi, propunere cu care membrii comisiei      

sunt de acord. 

Un al doilea caz, luat în discuţie de domnul deputat              

Mircea Costache, este cel al sesizării adresate comisiei noastre de către               

Liga Naţională a Dreptăţii Împotriva Corupţiei şi Abuzurilor – 

Bucureşti, înregistrată sub nr. 10.207 din 14 martie a.c. în care 

respectiva Ligă sesizează în legătură cu săvârşirea unor abuzuri de către 

diverşi magistraţi. Domnul deputat propune luarea unor măsuri ferme, 

prin verificarea tuturor celor sesizate spre a se vedea dacă sunt sau nu 

corecte.  
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În acest sens, domnul deputat Mircea Costache propune 

audierea reprezentanţilor Ligii Naţionale a Dreptăţii Împotriva Corupţiei 

şi Abuzurilor – Bucureşti, pentru a lămuri importanţa acestor 

organisme, dacă fac sau nu fac bine societăţii şi dacă trebuie încurajate. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu îl invită pe domnul 

consilier Iorga Nicolae cu dosarul respectiv, pentru o mai bună 

informare a domnilor deputaţi.  

Domnul consilier, menţionând că a făcut un referat de 

clasare, consideră că astfel de asociaţii nu au făcut decât să creeze 

zâzanie şi să provoace lipsă de conlucrare în mai multe judeţe şi 

propune membrilor comisiei să analizeze oportunitatea adoptării unei 

atitudini. 

Domnul deputat Tudor Mohora este de părere ca această 

situaţie să fie supusă analizei instituţiilor competente pentru verificarea 

legalităţii funcţionării unor astfel de asociaţii, nominalizând între 

autorităţile competente Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 

Ministerul Justiţiei. Domnia sa  menţionează faptul că această comisie 

nu are drept exclusiv de a cerceta abuzurile şi corupţia în România.            

Dar dacă astfel de asociaţii se legitimează ca apărători ai intereselor 

cetăţenilor în acest domeniu şi acţionează în baza unui statut, 

neîncălcând legea, atunci comisia nu poate decât să conlucreze în 

momentul în care este sesizată în legătură cu o problemă sau alta din 
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partea lor. Dacă ei sunt înscrişi la un Tribunal şi dacă cei care i-au 

înscris au constatat că îndeplinesc condiţiile legale, comisia noastră nu 

poate iniţia o acţiune pentru a-i dezavua sau a le lua acest drept, de a 

face ceea ce au ca obiect de activitate. 

În continuare, domnul deputat Mohora, precizează faptul că 

– principial – ori de câte ori comisia primeşte sesizări de genul celei 

prezentate mai sus, acestea trebuie înaintate organelor de poliţie, spre 

cercetare. 

În urma celor dezbătute, comisia hotărăşte să fie sesizate 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Justiţiei, pentru 

analizarea modului de desfăşurare a activităţii acestei Ligi. Totodată, 

solicită consilierilor să verifice, în evidenţele comisiei, dosare similare, 

pentru a se aprecia, de la caz la caz, asupra oportunităţii adoptării unei 

astfel de măsuri. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu pune în discuţia plenului 

comisiei memoriul adresat de către MGM GROUP PRESS – Publicaţia 

Flagrant din Călăraşi, înregistrată la comisie sub nr. 10.208 din               

15 martie a.c., prin care este sesizat un litigiu locativ şi se solicită 

audierea în comisie. 

Domnul consilier Iorga Nicolae precizează faptul că,  pe            

18 martie a.c., s-a înaintat dosarul Prefecturii judeţului Călăraşi,               

în vederea analizării aspectelor sesizate.  
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Domnul preşedinte Valer Dorneanu propune ca după 

primirea răspunsului din partea Prefecturii judeţului Călăraşi, comisia să 

aprecieze asupra oportunităţii  audierii petentului, propunere adoptată în 

unanimitate. 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele 

comisiei, luând în discuţie sesizarea domnului Pepenescu Stelian din 

Argeş, înregistrată la comisie sub nr. 10.209 din 15 martie a.c., solicită 

domnului consilier Iorga Nicolae, care a lucrat dosarul, să facă unele 

precizări referitoare la această situaţie. 

În continuare, domnul consilier Iorga Nicolae precizează 

faptul că petentul îşi exprimă nemulţumirea faţă de Proiectul de Lege 

privind unele măsuri financiare, legate de lichidarea unor depozite 

constituite la CEC pentru cumpărarea autoturismelor „Dacia”.               

Se solicită în memoriu despăgubirea deponenţilor cu conturi active, care 

şi-au constituit depozite până la 1 martie 1992. 

În acest sens, sesizarea a fost înaintată Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor şi de asemenea s-a 

comunicat un răspuns şi petentului. 

Referitor la sesizarea domnului Filip Pavel din Cluj, 

înregistrată la comisie sub nr. 10.210 din 16 martie a.c., domnul deputat 

Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, prezintă plenului 
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comisiei situaţia creată în dosarul sus menţionat, petentul reclamând 

modul de acordare a drepturilor conform Decretului Lege nr. 118/1990. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu, în continuarea discuţiei, 

aduce la cunoştinţa plenului comisiei faptul că s-a primit şi o sesizare 

din partea domnului deputat Vasile Puşcaş, care prezintă cazul unei 

Asociaţii din Cluj. Domnia sa apreciază faptul că este o practică diferită 

a instanţelor judecătoreşti şi a acestor comisii care aplică Decretul Lege 

nr. 118/1990 şi anume : sunt situaţii în care pe unii dintre cei care au 

fost condamnaţi pentru neprezentare la efectuarea stagiului miliar, i-au 

considerat – pe motive religioase – ca încadrându-se în cei persecutaţi 

politic, iar pe alţii nu. Domnul preşedinte propune analizarea mai 

aprofundată a acestor cauze şi sesizarea Ministerului Muncii în această 

problemă. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu aduce la 

cunoştinţa membrilor comisiei faptul că a depus la Cameră un               

Proiect de modificare a Decretului Lege nr. 118/1990. 

Domnul deputat Tudor Mohora, referindu-se la cele 

prezentate de domnul vicepreşedinte Uioreanu, precizează faptul că este 

de acord cu înaintarea unei adrese Ministerului Muncii, pentru 

cercetarea şi verificarea unor astfel de situaţii, informând şi comisia 

noastră asupra concluziilor privind aplicarea Decretului Lege              

nr. 118/1990. 
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Doamna expert Smaranda Dobrescu, referindu-se la cazul 

prezentat, specifică faptul că petentul doreşte să fie încadrat ca deţinut 

politic, dar legea este foarte clară : deţinut politic este cel care a făcut 

închisoare, fiind considerat deţinut politic şi nu datorită convingerilor 

religioase. Mai mult, legea dă voie prin asimilare şi celor care au fost 

persecutaţi şi nu au putut – din motive politice sau etnice sau persecuţie 

etnică – să profeseze într-o anumită perioadă, dar în nici un caz pe 

motive religioase. Doamna expert Dobrescu consideră că trebuie 

modificat Decretul Lege nr. 118/1990. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu precizează 

faptul că petentul nu ar fi venit cu o asemenea plângere, dacă nu ar fi 

fost vorba de dosare rezolvate favorabil pe aceeaşi cauză. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu prezintă cazul sesizat de 

către Asociaţia Română Qigong Falun Dafa din Bucureşti, înregistrat la 

comisia noastră sub nr. 10.227 din 21 martie a.c. În memoriu se face 

referire la sprijinirea practicienilor de Falun şi respectarea drepturilor 

Omului în China. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu se referă la faptul că 

reprezentanţii Asociaţiei sus amintită solicită un demers diplomatic la 

ONU. În sensul acesta, a fost înaintată o adresă la Comisia pentru 

politică externă, singura în măsură pentru a soluţiona acest caz. 
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Referitor la această cauză, domnul deputat Tudor Mohora, 

precizează faptul că această comisie – ca autoritate publică – are datoria 

de a se ocupa de respectarea drepturilor Omului în România şi nu de 

drepturile Omului în China. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu, în continuarea discuţiei, 

face menţiunea că – spre cinstea autorităţilor din România – 

reprezentanţii Asociaţiei nu s-au plâns împotriva autorităţilor din 

România, doar că a solicitat sprijinul la ONU. 

Doamna expert Smaranda Dobrescu, făcând referire la 

sesizarea în cauză, precizează faptul că a înaintat memoriul la Comisia 

pentru politică externă şi că Asociaţia Română Qigong Falun Dafa este 

o asociaţie înscrisă în România, afiliată a „Falun Gong International” ce 

a luat fiinţă în China. De asemenea, doamna expert precizează faptul că 

această asociaţie nu s-a plâns împotriva autorităţilor române, dar că 

doreşte sprijin din partea autorităţilor române, demers diplomatic pe  

lângă organismele ONU, ca, în cadrul acestei sesiuni, care se află în 

curs de desfăşurare acum şi în luna aprilie, să se poată exprima acest vot 

şi la actuala sesiune a ONU. 

Domnul deputat Dimitriu sesizează plenul  în legătură cu 

necesitatea de a cere, de către comisie, Biroului Permanent, acordarea 

posibilităţii de a–şi spune părerea prin raport asupra unor proiecte de 
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lege în discuţie care ar putea provoca prin lipsă de rigoare, cadrul 

favorabil pentru abuz şi corupţie. 

Domnul preşedinte Dorneanu subliniază că fiecare deputat 

poate propune amendamente şi că se poate cere Biroului Permanent  să 

fie trimise şi la comisia noastră unele legi spre avizare, pentru că altfel 

nu putem face raport la vreo lege; fac doar comisiile sesizate în acest 

sens. 

Domnul deputat Mohora subliniază faptul că deputaţii sunt 

obligaţi să facă amendamente la legi în termenul prevăzut. 

Domnul deputat Dimitriu se referă la împroprietărirea cu 

terenuri  a Mitropoliei Suceava.  Iau cuvântul domnul Mohora (exemplu 

Preasfinţitul Pimen), domnul Costache, care  aminteşte  că în legislatura 

trecută la comisie a fost audiat Preasfinţitul Pimen Mitropolitul Sucevei 

pe această problemă şi domnul deputat Micula care  subliniază faptul că 

trebuie să ne raportăm la situaţia din 1945, nu cu secole în urmă că în 

cazul Mitropoliei Sucevei nu e retrocedare ci împroprietărire. 

Domnul preşedinte Dorneanu nu este de acord cu 

continuarea acestor  discuţii  considerând că sunt specifice Comisiei 

juridice şi propune revenirea la Ordinea de zi a şedinţei. 

La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, respectiv, 

discutarea propunerilor pentru modificarea  Regulamentului              

de   organizare   şi   funcţionare   a   comisiei   şi   pentru   modificarea   
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Regulamentului Camerei Deputaţilor, domnul preşedinte               

Valer Dorneanu solicită membrilor comisiei discutarea Art. 10 din 

Regulamentul comisiei, privind invitarea la dezbateri a reprezentanţilor 

presei, precum şi condiţiile în care lucrările comisiei pot fi transmise la 

radio sau la televiziune, dacă acest lucru nu aduce atingere unor interese 

care recomandă păstrarea secretului  acestor dezbateri. 

Domnul deputat Cătălin Micula propune ca înaintea fiecărei 

şedinţe sau audieri, plenul comisiei să voteze dacă reprezentanţii presei 

au sau nu acces la dezbaterile lucrărilor comisiei. Propunerea a fost 

acceptată de către toţi membrii comisiei. 

În ceea ce priveşte denumirea comisiei, domnul preşedinte 

Valer Dorneanu, este de părere că nu trebuie eliminat termenul de 

„petiţii”, dar că acesta poate fi înlocuit cu „sesizări”. 

În acest sens, domnul deputat Mircea Costache consideră că 

eliminarea termenului de „petiţii” nu este oportună, deoarece în 

Uniunea Europeană se vorbeşte despre „dreptul la petiţie” şi acesta nu 

trebuie înlocuit. 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, păstrarea 

denumirii actuale a comisiei cu păstrarea noţiunii de „petiţii. 
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În finalul discuţiilor, domnul preşedinte Valer Dorneanu 

aduce la cunoştinţa membrilor comisiei, faptul că Biroul comisiei ar 

trebui să se întrunească în fiecare zi de „luni”, după orele 18.00, sau 

marţea începând de la ora 9.00, spre a se stabili Ordinea de zi pentru 

săptămâna în curs. 

Biroul stabileşte ca întâlnirea  pentru stabilirea Ordinei de zi 

pentru săptămâna în curs să aibă loc marţea la ora 9.15. 

Cu privire la acordarea audienţelor pentru săptămâna 

viitoare, membrii comisiei au hotărât după cum urmează : 

• marţi,     29 martie a.c. – deputat Mihail Sireţeanu ; 

• miercuri, 30 martie a.c. – deputat Dragoş Dumitriu ; 

• joi,    31 martie a.c. – deputat Ioan Dumitru Puchianu. 

Domnul preşedinte  Valer Dorneanu propune ca miercurea 

viitoare să se înceapă şedinţa cu dezbaterea în continuare a 

modificărilor la Regulament şi declară şedinţa închisă. 

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                          Valer  Dorneanu                        
 

 
 


