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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 3 şi 4 iulie 2006 
 

Şedinţa comisiei din 3 iulie a.c. 
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, Cătălin Micula,                   
Valer Dorneanu, Mircea Costache, Aurelian Pavelescu şi Ioan Dumitru Puchianu. 

Din împuternicirea preşedintelui comisiei - domnul deputat Tudor Mohora, 
lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată, în următoarea formulă : 
1.  Discuţii pe marginea punctului de vedere al Consiliului Naţional al Audiovizualului, privind 

memoriile adresate comisiei de către Trustul de Presă ARTPRES Târgovişte, Arhiepiscopia Romano-
Catolică şi de către domnul deputat Nicolae Popa, în cuprinsul cărora s-au reclamat abuzuri referitoare 
la acordarea de licenţe în audiovizual. 

2.    Informare şi discuţii asupra stadiului analizei memoriului referitor la situaţia sesizată de 
Arhiepiscopia Romano-Catolică. 

3.   Discuţii privind cazurile sesizate comisiei în actuala legislatură, ce ar trebui cuprinse în 
Raportul de activitate al comisiei pe semestrul I a.c. 

4.    Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada 26 – 30 iunie a.c. 
5.     Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu. 
6.     Stabilirea programului de audienţe pe perioada vacanţei parlamentare de vară. 

         7.      Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 
8.     Diverse. 

 
Domnul deputat Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei a propus plenului dezbaterea 

celui de-al patrulea punct al Ordinei de zi, respectiv Analiza memoriilor intrate la comisie,                
în perioada 26 – 30 iunie a.c. În acest sens, a solicitat, din partea corpului tehnic, precizări 
asupra următoarelor memorii înregistrate la comisie,  în perioada de referinţă: memoriul 
domnului Ioan Mihai din Timiş, referitor la presupuse abuzuri săvârşite de funcţionari ai 
Serviciului teritorial Timiş al Direcţiei Naţionale Anticorupţie ; memoriul Mănăstirii Moldoviţa 
– judeţul Suceava, referitor la încălcarea dispoziţiilor legale privind protecţia monumentelor 
istorice, în aprobările acordate pentru construirea unui hotel, în proxima vecinătate a lăcaşului 
sfânt ; memoriul domnului Constantin Pălăngeanu din Bucureşti, referitor la presupuse abuzuri 
ale Primăriei sectorului 1, în acordarea unor drepturi pentru desfăşurarea activităţii, într-un spaţiu 
comercial. 

Administrator
Original



 
 

 2

Răspunzând solicitărilor în cauză, domnul consilier N. Iorga şi domnii experţi Marin 
Gheorghe şi Cristian Diaconu au prezentat detalii, urmând ca, după şedinţă,  să fie puse la 
dispoziţie şi copii ale memoriilor adresate comisiei. 

Domnii deputaţi Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei şi Garda Dezso Kalman au solicitat 
informaţii în legătură cu dosarele nr.11729, referitor la acuzaţiile domnului Eugen Neculae din 
Prahova, privind abuzurile lucrătorilor de poliţie şi nr.11731, referitor la neregulile intervenite în 
acţiunea de executare silită asupra unui imobil.  

Domnul deputat Ilie Merce a propus ca la începutul sesiunii parlamentare din toamnă, 
plenul comisiei să analizeze modul de repartizare a lucrărilor pe consilieri şi experţi şi a solicitat, 
în acest sens, prezentarea unei statistici referitoare la gradul de încărcare pe fiecare funcţionar. 

În sensul celor precizate, domnul deputat Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei a 
considerat foarte importantă această analiză a activităţii compartimentului tehnic al comisiei. 

Domnul vicepreşedinte Radu Lambrino a susţinut solicitările antevorbitorilor,                        
cu menţiunea suplimentară că o astfel de analiză ar trebui să cuprindă, în egală măsură, şi gradul 
de implicare al deputaţilor, în condiţiile în care unii colegi manifestă preocupări doar în 
abordarea şi analizarea acelor dosare sesizate comisiei, în care au motivaţii de natură strict 
personală. 

Asupra tuturor celor 35 de dosare înregistrate la comisie, în săptămâna 26 – 30 iunie a.c., 
plenul comisiei a fost de acord cu propunerile privind modul de abordare a problematicilor 
sesizate. 

Trecând la dezbaterea celui de-al doilea punct al Ordinei de zi, respectiv Informare şi 
discuţii asupra stadiului analizei memoriului referitor la situaţia sesizată de Arhiepiscopia 
Romano-Catolică, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino l-a invitat pe domnul expert Gheorghe 
Marin să facă precizările de rigoare. 

În final, plenul a fost în unanimitate de acord cu reluarea discuţiilor, într-una din şedinţele 
comisiei din luna august a.c., după primirea punctului de vedere al Prefecturii municipiului 
Bucureşti. 

Procedând la dezbaterea primului punct al Ordinei de zi, respectiv Discutarea punctului de 
vedere al Consiliului Naţional al Audiovizualului, referitor la memoriile Trustului de Presă 
ARTPRES Târgovişte, al Arhiepiscopiei Romano-Catolică şi al domnului deputat Nicolae Popa, 
privind presupuse abuzuri săvârşite în acţiunea de acordare de licenţe în audiovizual,                  
plenul comisiei a considerat că şi această problemă ar putea constitui o posibilă reabordare,             
într-una din şedinţele viitoare ale comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul vicepreşedinte Radu 
Lambrino a declarat şedinţa închisă. 

În ziua de 4 iulie a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea în subcomisiile 
de lucru, procedând la  analiza şi dezbaterea aspectelor sesizate în memoriile repartizate pe 
subcomisii şi hotărând asupra propunerilor pe care urmează să le prezinte plenului. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
Tudor  Mohora 

 


