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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din  28  februarie şi 1 martie 2006 

 
La şedinţe participă toţi membrii comisiei : Valer Dorneanu – 

preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi,                    

Mihail Sireţeanu – secretar, Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman,                

Ilie Merce, Cătălin Micula, Mircea Costache, Tudor Mohora, Eugen Nicolicea, 

Aurelian Pavelescu şi Ioan Dumitru Puchianu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – 

preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi, pentru cele două şedinţe, este adoptată, 

în următoarea formulă :  

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 20 – 24  februarie  2006 ; 

2. Prezentarea  - de către Subcomisia IV (drepturile omului, muncă, protecţie 

socială, cultură, culte, educaţie şi cercetare) – a punctului de vedere privind 

memoriul Federaţiei Sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune. 

3. Prezentarea – de către compartimentul tehnic - a referatelor  în cazurile 

solicitate de plenul comisiei, la şedinţa din 22 februarie a.c.  

4. Analiza şi dezbaterea unor situaţii deosebite din teritoriu ; 

5. Asigurarea audienţelor la comisie în perioada 6 – 10 martie a.c. 

6. Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 
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Şedinţa comisiei din 28 februarie a.c. 

În 28 februarie a.c. membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea                

pe cele patru subcomisii de lucru, procedând la analiza dosarelor repartizate                

şi la stabilirea modului de soluţionare  a problemelor sesizate. 

Şedinţa comisiei din 1 martie a.c. 

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu                

supune atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în săptămâna                    

20 - 24 februarie a.c.  În perioada de referinţă, la comisie s-au înregistrat                    

22 memorii,  în care au fost sesizate aspecte privind justiţia, administraţia publică 

locală, neregulile în aplicarea Legii nr. 18/1991, conflictele personale, conflictele                  

de muncă şi litigiile locative. 

Domnul deputat Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei, pune în 

discuţia plenului memoriul adresat de către doamna Cristali Maria Ecaterina 

Vilhelmina din Timişoara, care sesizează asupra abuzurilor Comisiei locale de 

aplicare a Legii nr.10/2001, privind regimul juridic al unor proprietăţi revendicate 

de petiţionară. Într-o primă etapă de analiză, s-a solicitat punctul de vedere al 

autorităţii publice locale, respectiv al Primarului Municipiului Timişoara şi                  

al Comisiei Naţionale pentru Stabilirea Proprietăţilor, urmând ca, după primirea 

răspunsurilor, comisia să aprecieze asupra oportunităţii extinderii cercetării. 

Domnul deputat Tudor Mohora, reamintind că la şedinţa trecută a 

solicitat punctul de vedere al Subcomisiei IV (drepturile omului, muncă, protecţie 

socială, cultură, culte, educaţie şi cercetare), faţă de memoriul Federaţiei 

Sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune şi precizând că a fost 

formulat referatul subcomisiei respective, consideră că este  justificată cererea 

liderilor sindicali de a fi primiţi în audienţă de comisie. 
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Supusă la vot, propunerea este adoptată în unanimitate,  plenul 

hotărând ca audierea să se desfăşoare miercuri 8 martie a.c., la ora 10:00. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu supune dezbaterii memoriul 

Primarului Municipiului Iaşi, care sesizează asupra unor presupuse abuzuri ale 

prefectului, materializate în controale şi verificări nejustificate, administrate numai 

cu intenţia hărţuirii politice. Fiind vorba de o circumscripţie electorală în care îşi 

exercită mandatul de deputat, domnul preşedinte solicită constituirea unei 

subcomisii de analiză, din care să facă parte şi un deputat - membru al unui partid 

aflat la guvernare, propunându-l, în acest sens, pe domnul deputat Horea Dorin 

Uioreanu - vicepreşedintele comisiei. Supusă la vot, şi această propunere este 

adoptată    cu unanimitate. 

Domnul deputat Tudor Mohora consideră că, pe viitor, comisia 

trebuie să se axeze pe abordarea tehnică a problemelor  ce-i sunt sesizate,  

aspectele privind mediatizarea şi prezenţa presei la comisie necesitând mai multă 

atenţie,  astfel încât, de la caz la caz,  să se elimine orice risc de denaturare a 

cazului   sau  a cercetării,  în sine. 

Domnul deputat Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei,  

apreciază că, în activitatea de soluţionare a cazurilor sesizate comisiei, bineînţeles 

acolo unde se impune, ar trebui mult mai frecvent solicitat şi punctul de vedere al 

Curţii de Conturi, autoritate care se află în directa subordonare a Parlamentului. 

Domnul deputat Mircea Costache este de acord cu cele două 

propuneri formulate şi – în ceea ce priveşte activitatea propiu-zisă de audiere la 

comisie -  consideră că se impune o mai directă  responsabilizare a subcomisiilor 

de analiză. În acest sens, se impune ca, într-o primă etapă, audierea să fie asigurată  



 
 

 4

 

de subcomisia de analiză şi numai ulterior, în funcţie de problematica supusă 

dezbaterii, să se poată aprecia asupra audierii în plen. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu supune votului celor prezenţi 

propunerile în cauză. Plenul comisiei este de acord cu aceste propuneri. 

Domnul deputat Radu Lambrino readuce în discuţie  cazul de la 

Primăria Municipiului Timişoara, privind ocuparea unui post de funcţionar public 

cu încălcarea dispoziţiilor în vigoare şi consideră -  independent de revenirea                  

la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru reanalizarea  cazului -                     

că se impune şi sesizarea Curţii de Conturi.  Şi acest punct de vedere este aprobat 

de plenul comisiei. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu supune atenţiei dezbaterii 

situaţia creată de cele două sesizări primite la comisie, prima din partea 

cunoscutului om de afaceri Dinu Patriciu, cea de-a doua  din partea Primarului 

Municipiului Constanţa, sesizări care au  reclamat  solicitarea unui dialog cu              

Şeful Departamentului Naţional Anticorupţie, procurorul Daniel Marius Morar. 

Având în vedere, nu atât refuzul Şefului Departamentului Naţional 

Anticorupţie de a se prezenta la dialogul propus de comisie, refuz motivat de faptul 

că nu poate purta nici un dialog pe un dosar aflat în cercetare, cât mai ales faptul că 

autoritatea în materie, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii, şi-a asumat 

întreaga răspundere privind desfăşurarea cercetărilor, propune plenului comisiei 

trimiterea celor două dosare către această din urmă instituţie.  Supusă votului, 

propunerea este aprobată în unanimitate. 
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Trecând la dezbaterea următorului punct al ordinei de zi, respectiv  

situaţia creată de transmiterea cu întârziere, de către prefecturi,  a răspunsurilor la 

memoriile adresate de comisie, plenul ia act de materialul prezentat de 

compartimentul tehnic. 

Domnul deputat Tudor Mohora propune ca, într-o primă fază,  să fie 

înaintată situaţia Ministrului Administraţiei şi Internelor. Numai că, din acest punct 

de vedere, se impune o selectare a cazurilor prezentate, astfel încât să fie avute în 

vedere numai cele care înregistrează întârzieri mai mari de 60 de zile. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu, reţinând şi propunerea 

domnului deputat Tudor Mohora, supune votului  celor prezenţi oportunitatea 

înaintării ministrului de resort a acestei situaţii,  cu menţiunea solicitării unui punct 

de vedere care să cuprindă şi eventuale urmări sancţionatorii.  În unanimitate, 

plenul comisiei este de acord cu propunerile formulate. 

Domnul deputat Mircea Costache aduce în discuţia comisiei şi 

situaţia creată de  faptul că, în unele memorii adresate comisiei, sunt reclamaţi  şi  

deputaţi, solicitând celor prezenţi un punct de vedere privind optica şi conduita ce 

ar trebui să fie avute în vedere de comisie. 

Domnul deputat Nicolae Bădălău, susţinând necesitatea sesizării 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, consideră că  responsabilizarea acestei 

comisii ar trebui să se producă şi faţă de situaţiile când, folosindu-se de declaraţia 

politică, unii deputaţi îşi permit să adreseze expresii şi cuvinte jignitoare la adresa 

colegilor. 

Domnul deputat Tudor Mohora doreşte numai să nuanţeze că, de la 

caz la caz, astfel de situaţii pot fi sesizate  Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi,  numai că dreptul  de sesizare aparţine  doar persoanei lezate. 
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Membrii comisiei hotărăsc asupra programului asigurării audienţelor, 

în perioada 6 - 10 martie  a.c.,  după cum urmează : 

• marţi 7 martie  a.c.  - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu ; 

• miercuri  8 martie a.c. - domnul deputat Tudor Mohora ; 

•  joi 9 martie  a.c.  - domnul deputat Mihail Sireţeanu. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte  

declară  şedinţa închisă. 

 

    P R E Ş E D I N T E, 
 
      Valer  Dorneanu 
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