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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  11 şi 12 aprilie 2006 
 

La şedinţe au participat membrii comisiei : 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. 

 
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată, în următoarea formulă : 
 
Pentru şedinţa comisiei din 11 aprilie a.c.:  

1. Alegerea Preşedintelui comisiei, măsuri organizatorice ; 
2. Discuţii privind activitatea comisiei până la sfârşitul sesiunii (audieri, dezbateri, 

deplasări în teritoriu) ; 
3. Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză ;  
4. Diverse. 
 

Pentru şedinţa comisiei din 12 aprilie a.c. : 
1.    Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  3 - 7 aprilie  2006 ; 
2.     Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 

          3.     Asigurarea audienţelor la comisie în perioada 17 – 21 aprilie 2006 ; 
4.    Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză ; 
5.     Diverse. 
 

Şedinţa comisiei din 11 aprilie a.c. : 
Prima parte a lucrărilor comisiei au fost conduse de domnul deputat                        

Valer Dorneanu – vicepreşedintele Camerei Deputaţilor. 
Luând cuvântul, domnul deputat Valer Dorneanu – Vicepreşedinte al                 

Camerei Deputaţilor, a supus la vot propunerea Grupului Parlamentar al P.S.D., ca domnul 
deputat TUDOR MOHORA să fie ales Preşedinte al comisiei. 

În urma scrutinului efectuat, domnul deputat TUDOR MOHORA  a fost  ales ca 
Preşedinte, prin exprimarea următoarelor   voturi :  

Voturi „pentru”           11 
Voturi „împotrivă”   - 
Abţineri    - 
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Domnul deputat Tudor Mohora a mulţumit tuturor membrilor comisiei pentru 

confirmarea propunerii făcută de către Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat şi a 
menţionat că va ocupa această funcţie dominat de buna credinţă, într-un climat de respect şi de 
colegialitate şi va fi deschis oricărei propuneri venită din partea membrilor comisiei. 

Trecând la următoarele puncte de pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                   
Tudor Mohora a adus la cunoştinţa deputaţilor, prezenţi la şedinţă, solicitarea domnului 
vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu şi a domnului deputat Cătălin Micula, aceea de audiere – 
în plenul comisiei – a domnului Corneliu Turianu. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu a apreciat ca fiind utilă chemarea la 
un dialog a domnului Corneliu Turianu, evidenţiindu-se trei aspecte : încălcarea normelor 
deontologice ; încălcarea Regulamentului de funcţionare a Colegiului C.N.S.A.S.; încălcarea 
Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar. 

Au mai luat cuvântul domnii deputaţi Cătălin Micula, Ioan Dumitru Puchianu, 
Eugen Nicolicea, Ilie Merce, Mircea Costache care, în principiu, au fost de acord cu invitarea 
domnului Corneliu Turianu, exprimând însă poziţii diferite faţă de modalitatea şi momentul de 
audiere în plenul comisiei. În urma exprimării votului, propunerea de audiere în plenul comisiei 
– solicitată de colegii liberali -  a înregistrat doar două voturi „pentru”. 

Deoarece cu această problemă a fost sesizată şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, s-a făcut propunerea de  solicitare către Biroul Permanent privind asocierea comisiei 
noastre cu Comisiile juridice la discuţia privind cazul Corneliu Turianu. În urma exprimării 
votului, s-au înregistrat 7 voturi „pentru”. 

Astfel, membrii comisiei au hotărât întocmirea unei adrese către Biroul Permanent 
al Camerei Deputaţilor, privind modalitatea concretă de implicare a comisiei noastre în audierea 
domnului Corneliu Turianu în cadrul unei şedinţe comune cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

Şedinţa comisiei din 12 aprilie  a.c. 
Domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor 

intrate la comisie în săptămâna 3 – 7 aprilie a.c.  În perioada de referinţă, la comisie s-au 
înregistrat 22 memorii.  Analizând aspectele sesizate în memorii, membrii comisiei au fost de 
acord cu propunerile prezentate de către corpul de consilieri şi experţi ai comisiei, stabilindu-se 
modul de analiză şi soluţionare. 

Membrii comisiei au hotărât asupra programului asigurării audienţelor, în 
perioada 17 – 21 aprilie  a.c.,  după cum urmează : 

• marţi 18 aprilie  a.c.  - domnul deputat Mihail Sireţeanu ; 
• miercuri  19 aprilie a.c. - domnul deputat Ilie Merce ; 
•   joi 20 aprilie  a.c.  - domnul deputat Nicolae Bădălău. 

 
În continuare, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele patru 

subcomisii de lucru. 
 

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