
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor comisiei din 12 şi 13 septembrie  2006 
 

Şedinţa comisiei din12 septembrie  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, Bogdan Olteanu, Valer Dorneanu, Mircea Costache, Aurelian Pavelescu şi 
Ioan Dumitru Puchianu. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Tudor Mohora 
–  preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată, în următoarea formulă : 
1.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  4 septembrie –                    

8 septembrie a.c. 
2.  Analiza Proiectului Raportului de activitate a comisiei pe Semestrul I 

2006. 
3.  Stabilirea programului privind audienţele la comisie în perioada  18 –               

22 septembrie a.c. 
4.   Diverse. 
5.   Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

 
Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei 

plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie în perioada 
4 septembrie – 8 septembrie a.c., plenul consultând situaţia celor 13 cauze, 
privitoare la nemulţumirile cetăţenilor. Membrii comisiei au fost de acord –                 
în unanimitate - cu soluţiile propuse de compartimentul tehnic al comisiei privind 
modul de soluţionare. 

 
Referindu-se la punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor 

Mohora adresează tuturor membrilor comisiei, rugămintea de a parcurge cu atenţie 
conţinutul Proiectului de Raport de activitate al comisiei pe Semestrul I 2006, 
urmând ca până săptămâna viitoare, să fie depuse la secretariatul comisiei 
eventualele obiecţii sau propuneri de modificare ale acestuia. 
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Asupra asigurării audienţelor în perioada 18 – 22 septembrie a.c., 

membrii comisiei au hotărât după cum urmează : 
• marţi 19 septembie - domnul deputat Mihail Sireţeanu   
• miercuri 20 septembrie - domnul deputat Horea Dorin Uioreanu 
•   joi 21 septembrie - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu.  

urmând ca în zilele de 18 şi 22 septembrie a.c. audienţele să fie asigurate 
prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

 
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte 

Tudor Mohora a declarat şedinţa închisă. 
În ziua de 13 septembrie 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 
 

 
 
 


