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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 13, 14 şi 15 martie  2007 

 
 

Şedinţa comisiei  din 13 martie  2007 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv :                

Tudor Mohora – preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – 

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

Kalman, Ilie Merce, Valer Dorneanu, Mircea Costache,  Aurelian Pavelescu şi 

Ioan Dumitru Puchianu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                 

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată, în următoarea formulă : 

1.  Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada  5 – 9 martie 2007. 

2. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                

19 – 23 martie 2007. 

3.  Diverse. 

La punctul unu al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie,  în perioada 5 - 9 martie  a.c., plenul consultând situaţia celor 29 cauze, 

privitoare la nemulţumirile cetăţenilor.  
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Referindu-se la memoriul adresat comisiei de către Asociaţia 

Naţională Democratică de Luptă Împotriva Corupţiei din Bucureşti, domnul 

preşedinte Tudor Mohora precizează că în memoriul respectiv se face vorbire 

despre săvârşirea unor diverse abuzuri comise de către domnul deputat Emilian 

Vasile Cutean şi, datorită acestor abateri, se solicită ridicarea imunităţii 

parlamentare a respectivului deputat. 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora face menţiunea că 

memoriul Asociaţiei Naţionale democratice de Luptă Împotriva Corupţiei a fost 

transmis comisiei noastre prin Cabinetul domnului Bogdan Olteanu – Preşedintele 

Camerei Deputaţilor şi face propunerea ca acest memoriu să fie înapoiat, cu 

precizarea că obiectul dosarului nu intră în competenţa de soluţionare a comisiei 

noastre şi nici măcar a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pentru a mai 

cere ridicarea imunităţii parlamentare, imunitate – care, potrivit Regulamentului 

Camerei Deputaţilor – se referă numai la declaraţii politice şi la vot. 

La poziţia nr. 21 din borderoul cu lucrări, domnul preşedinte                 

Tudor Mohora prezintă cazul sesizat de către Universitatea „Petre Andrei” din 

Iaşi. Adresându-se comisiei noastre – aşa după cum susţin petenţii –                

în numele a 150 de cadre didactice şi în numele a 4000 de studenţi, sesizarea 

respectivă este stampilată, dar fără a avea nici un fel de semnătură. În cazul acesta, 

domnul preşedinte Tudor Mohora precizează că un memoriu nesemnat nu poate fi 

luat în considerare de către comisie, deoarece contravine Legii petiţiilor. Ca atare, 

petiţionarii ar trebui înştiinţaţi, sugerându-li-se să se adreseze comisiei noastre cu 

un nou memoriu, cu semnăturile şi ştampila de rigoare. 
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Cu privire la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, 

membrii comisiei sunt de acord, într-o primă etapă, cu soluţiile propuse de 

compartimentul tehnic al comisiei privind modul de soluţionare. 

În continuarea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora adresează 

rugămintea stafului tehnic al comisiei să prezinte la semnat documentaţia necesară 

şi să facă eforturi pentru ieşirea din stilul epistolar. Pentru cazurile deosebite, să se 

facă propuneri pentru efectuarea unor anchete directe, la instituţiile competente ale 

statului, dacă este vorba despre administraţie, de promovări pentru discutarea 

cazurilor sesizate în plenul comisiei sau deplasări în teritoriu, însoţiţi bineînţeles 

de către unul sau mai mulţi deputaţi ai comisiei. Acest lucru este necesar pentru a 

încerca, pe cât este posibil şi în limitele competenţei comisiei noastre, soluţionarea 

într-un mod favorabil a problemelor cetăţenilor.  

Ca un exemplu, domnul preşedinte Tudor Mohora o nominalizează pe 

doamna consilier Elena Dumitru, care, datorită faptului că se implică foarte mult 

în soluţionarea problemelor ce i-au fost repartizate, a reuşit – pe domeniul social – 

să aibe un grad de soluţionare favorabilă, pentru petenţi, de 30 %, în timp ce la 

nivelul comisiei s-a înregistrat un procent cu mult mai mic.  

Pe de altă parte, domnul preşedinte Tudor Mohora adresează 

rugămintea domnului consilier Marin Gheorghe să-i prezinte, după terminarea 

şedinţei, formularul privind componenţa celor patru subcomisii de lucru, pentru a 

putea – împreună cu domnii deputaţi Cornel Ştirbeţ şi Petre Ungureanu – să 

stabilească amplasarea şi repartizarea Domniilor lor în structura subcomisiilor. 
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Cu privire la asigurarea  audienţelor pentru perioada 19 - 23 martie 

a.c., plenul comisiei hotărăşte astfel : 

• marţi 20 martie  -  domnul deputat Mihail Sireţeanu 

• miercuri 21 martie  - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 

• joi 22 martie  - domnul deputat Ilie Merce 

urmând ca în zilele de 19 şi 23 martie  a.c. audienţele să fie asigurate 

prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte  

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 14 şi 15 martie  a.c., deputaţii şi-au desfăşurat activitatea  pe 

cele patru subcomisii de lucru, procedând la analiza aspectelor sesizate de 

petiţionari şi a răspunsurilor comunicate comisiei de către autorităţile competente 

cu soluţionarea problemelor prezentate în petiţiile şi memoriile adresate comisiei. 

      
 
 

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