
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din 2 februarie 2005 

 
 

La şedinţă participă 12 deputaţi, lipsind domnul deputat 

Aurelian Pavelescu – vicepreşedintele comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat              

Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate, 

în următoarea formulă : 

-  Analiza Regulamentului de organizare  şi funcţionare 

a comisiei şi prezentarea propunerilor de modificare  a acestuia ; 

- Prezentarea unei informări privind dosarelor intrate la 

comisie în luna ianuarie a.c.. 

1. La primul punct al Ordinei de zi, respectiv necesitatea 

modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei,  

domnul preşedinte consideră necesar că membrii comisiei ar trebui să se 

pronunţe pe cel puţin două aspecte : 

- dacă noi ne putem sesiza, din oficiu, asupra diverselor 

probleme, aspect care, în principiu, pare a fi agreat de toată lumea  şi 
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- să încercăm o primă discuţie despre o componentă a 

competenţei noastre, anume verificarea sau cercetarea şi controlul. 

Aceasta, deoarece în Regulamentul comisiei se utilizează de 

mai multe ori atât termenul de „verificare”, cât şi cel de „control”. 

Din acest punct de vedere, va trebui să cerem corpului tehnic 

al comisiei să se pronunţe asupra acestor aspecte – relativ – distincte, 

respectiv „verificarea, cercetarea”, care sunt de competenţa comisiei 

şi resort parlamentar şi „controlul”. Pe acest din urmă aspect, nu ştim 

dacă noi putem să ne prezentăm la o instituţie centrală sau la un minister 

şi să facem un control. 

Domnul deputat Tudor Mohora apreciază că discutarea  

modificării Regulamentului comisiei este în primul rând o problemă de 

principiu. Astfel, fiecare dintre membrii comisiei va trebui să provoace 

o dezbatere, în grupul parlamentar din care face parte, pentru a vedea ce 

anume poziţie este adoptată de grup faţă de activitatea acestei comisii. 

Finalizarea Regulamentului comisiei nu se poate realiza decât după ce 

vom constata care este rolul comisiei, în contextul general al 

Regulamentului Camerei Deputaţilor.  În acest sens, va trebui să 

observăm dacă nu cumva ar trebui să exercităm controlul asupra acelor 

instituţii care se află sub incidenţa controlului parlamentar. Apoi, cu 

parcimonie,  ar trebui să observăm şi ce fel de alte acţiuni de control 

putem exercita, pentru a nu da astfel naştere unor controverse.              
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Nu în cele din urmă, ar trebui să observăm în ce măsură pot fi preluate 

anumite sarcini din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi trecute la 

nivelul comisiei. Iată de ce,  dezbaterea acestei probleme în grupurile 

parlamentare se impune, prioritar. 

Domnul deputat Mihail Sireţeanu, secretarul comisiei,              

în continuarea precizărilor domnului deputat Tudor Mohora, apreciază 

ca foarte necesară pronunţarea – la nivelul grupurilor parlamentare –              

a punctului de vedere privind rolul acestei comisii. Aceasta, în condiţiile 

în care, în legislatura anterioară, la un anumit moment se dorea  nu 

numai să nu se dea puteri mai mari acestei comisii, dar chiar ca ea să 

rămână numai o comisie de „petiţii”.  

Pe alt aspect, dacă membrii comisiei îşi vor propune mai 

multe atribuţii, există riscul ca să avem şi mai multe nerealizări. Tot din 

experienţa legislaturii anterioare, se poate desprinde şi concluzia că 

acolo unde comisia s-a suprapus – la nivelul competenţei – peste 

celelalte autorităţi, actul de control parlamentar nu s-a mai realizat. 

În continuare, susţine necesitatea plasării în vizorul actului 

de cercetare  a problemelor deosebite, care ţin de  prima componentă 

din definiţia comisiei : cercetarea abuzurilor şi corupţiei. Pentru petiţii, 

s-ar putea înfiinţa un birou distinct (sau toate petiţiile ar putea fi dirijate 

Direcţiei pentru Relaţii cu Publicul şi periodic, poate o dată pe lună, 

membrii comisiei să procedeze la verificarea acestora). 
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Apoi, în ceea ce priveşte efectuarea deplasărilor în teritoriu, 

pentru  obţinerea de informaţii sau chiar efectuarea de anchete, comisia 

se confruntă cu o altă serie de inconveniente : avem repartizată doar o 

singură zi din săptămână, în celelalte zile nu putem pleca din Plen, 

astfel încât ne rămân pentru verificare numai zilele de vineri şi sâmbătă, 

când în teritoriu nu mai găsim pe absolut nimeni. 

Iată de ce, poate nu în cele din urmă, ar trebui să se plece 

chiar de la titulatura comisiei, observându-se astfel ce este prioritar în 

activitatea noastră. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu intervine, solicitând 

celor prezenţi la comisie să prezinte compartimentului tehnic 

propunerile privind modificările pe care le consideră utile, astfel încât să 

putem avea într-un timp relativ scurt un prim Proiect de Regulament. 

Pe acest aspect, ar trebui să gândim şi să acţionăm în două 

etape. Aceasta deoarece dorinţa de a întări rolul comisiei nu poate evita 

termenul de control, dar şi pentru faptul că el s-ar impune tot mai bine 

precizat în această triadă : control, verificare, anchetă. În acest sens, s-ar 

impune şi un Comunicat din partea comisiei, în care să se facă 

menţiunea şi asupra intenţiei noastre de a aşeza controlul parlamentar 

între factorii importanţi ai activităţii comisiei. 
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Domnul deputat Nicolae Bădălău solicitând cuvântul, 

consideră că se impune ca, pentru Comunicatele de Presă, comisia să-i 

delege atât pe preşedinte, cât şi pe ceilalţi doi vicepreşedinţi. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu nu respinge o astfel de 

propunere, dar doreşte să precizeze ca fiecare deputat are dreptul de a 

participa la elaborarea acestor comunicate şi tocmai de aceea ele trebuie 

să fie discutate în cadrul organizat al comisiei, nicidecum separat. 

Domnul secretar Mihail Sireţeanu supune atenţie celor 

prezenţi şi problema „personalului” comisiei, solicitând deputaţilor să 

analizeze oportunitatea unor noi angajări, faţă de volumul relativ mare 

al activităţii comisiei. 

Domnul deputat Cătălin Micula reaminteşte celor prezenţi că 

la şedinţa din 31 ianuarie a.c. s-a convenit ca fiecare să se prezinte cu o 

listă de propuneri privind Regulamentul comisiei. Reiterând această 

problemă, precizează că orice modificare a Regulamentului comisiei 

este greu de operat, în condiţiile în care afectează cadrul stabilit de 

Regulamentul Camerei. 

Apoi, într-o altă ordine de idei, ce se întâmplă în cazul 

petiţiilor care sunt transmise şi altor comisii, sau în cazul acelor scrisori 

pentru care comisia noastră ar considera  necesară antrenarea altor 

comisii. 

 5



 
 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu, răspunzând domnului 

deputat Cătălin Micula, precizează că, pe acest aspect, Regulamentul 

Camerei nu prevede nici o interdicţie. Astfel,  nu există nici un 

impediment ca, atunci când specificul unei sesizări ar reclama şi 

antrenarea  unei alte comisii parlamentare, comisia noastră să nu aibă o 

astfel de opţiune. 

Revenind, domnul deputat Cătălin Micula consideră ca 

foarte necesare atât definirea, cât şi analiza conceptelor de abuz şi de 

corupţie şi delimitarea lor de cealaltă componentă a activităţii comisiei, 

respectiv petiţiile. 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele 

comisiei, atrage atenţia şi asupra riscului transformării comisiei într-o 

„registratură”, tocmai datorită pierderii din vedere a specificului 

activităţii comisiei, prin atenţia – poate – excesivă care ar fi dată 

cazurilor strict personale. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu, propunând revenirea la 

o discuţie mult mai concretă, consideră că actualul Regulament oferă – 

dincolo de limite şi neajunsuri – un cadru suficient, cel puţin pentru 

pornirea unei activităţi şi jalonarea unor perspective imediate, toate 

acestea independent însă şi fără a pierde din vedere nevoia unei 

precizări mai clare a competenţei comisiei. 
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Domnul deputat Dragoş Petre Dumitriu supune celor 

prezenţi şi problema „autosesizării”, respectiv dacă se poate funcţiona 

distinct şi pe această funcţie a controlului parlamentar. În acest sens, 

consideră că dreptul de autosesizare al comisiei asupra unui fenomen de 

abuz sau corupţie, ar trebui să fie distinct reglementat,  astfel încât 

eventuale acţiuni ulterioare să nu creeze convulsii, sau chiar 

contradicţii. De asemenea, apreciază că ar trebui eliminate din 

Regulament sintagme care conduc către incertitudini privind dreptul 

comisiei (de exemplu : „comisia consideră că este necesar să 

intervină”). 

Intervenind, domnul preşedinte Valer Dorneanu consideră că 

şi acest aspect trebuie stabilit precis în Regulamentul comisiei, alături 

de alte componente ale activităţii, cum ar fi audierile, verificările, sau 

chiar anchetele pe care comisia este îndreptăţită să le efectueze. 

Domnul deputat Nicolae Bădălău supune discuţiei şi 

problema reprezentării comisiei, mai ales în ceea ce înseamnă 

corespondenţa cu celelalte instituţii autorizate să efectueze acte de 

control, dar şi cu autorităţile care sunt supuse controlului parlamentar. 

În concret, doreşte să ştie cine semnează corespondenţa şi dacă în toate 

cazurile formula este aceeaşi, sau pot fi lucrări şi adrese semnate de 

preşedinte, de vicepreşedinte, sau de oricare dintre deputaţi. 
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Răspunzând acestui subiect, domnul deputat Tudor Mohora 

consideră că  relaţia nu poate funcţiona decât într-o formulă ordonată, 

astfel încât lucrările sau adresele nu pot fi semnate decât de preşedinte 

şi secretar, subiecţi care angajează, conform uzanţelor de până acum, 

comisia în ansamblul ei. Dar, în dezvoltarea acestui subiect, se impune, 

încă de pe acum, să se cunoască exact care dintre vicepreşedinţi şi pe ce 

perioadă ţine locul preşedintelui. 

Domnul secretar Mihail Sireţeanu, vorbind şi din experienţa 

legislaturilor anterioare, susţine obligativitatea acestei formule, 

respectiv a semnării lucrărilor care pleacă de la comisie de către 

preşedinte. Dar, acest lucru nu înseamnă că oricare dintre cele patru 

subcomisii de activitate nu-i poate prezenta preşedintelui, spre semnare, 

anumite documente. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu supune celor 

prezenţi oportunitatea stabilirii unui termen limită până la care fiecare 

deputat să prezinte lista cu propunerile de modificare a Regulamentului 

comisiei, tocmai pentru a reduce din  imaginea acestui provizorat sub 

care au loc discuţiile. 

Preluând această propunere, domnul preşedinte               

Valer Dorneanu consideră ca suficient de necesar un termen limită de 

două săptămâni, în interiorul căruia să fie făcute propunerile, dar şi un 

prim Proiect de Regulament. 
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Domnul deputat Cătălin Micula supune dezbaterii problema 

refuzului de a se prezenta la audiere, aceasta în contextul în care nu 

există, cel puţin până în prezent, nici o formă de sancţiune, la îndemâna 

comisiei.  

Pe acest aspect, domnul deputat Tudor Mohora ridică o 

întrebare suplimentară şi anume, dacă nu cumva comisia „ad-hoc” de 

anchetă pe care plenul ar constitui-o nu pulverizează activitatea comisiei 

noastre. 

Concluzionând, domnul preşedinte Valer Dorneanu, cere 

membrilor comisiei ca, în propunerile ce urmează a fi formulate, să aibă 

în vedere şi acest aspect, astfel încât o eventuală reglementare la nivelul 

comisiei să nu intre în contradicţie cu dispoziţiile din Regulamentul 

Camerei. 

Propunând celor prezenţi continuarea discuţiilor, domnul 

preşedinte Valer Dorneanu supune dezbaterii oportunitatea stabilirii a 

trei zile pe săptămână în care membrii comisiei să asigure primirea               

în audienţă. 

Domnul secretar Mihail Sireţeanu propune celor prezenţi o 

atenţie sporită asupra acestui aspect, cu atât mai mult cu cât, în marea 

lor majoritate, problemele care sunt prezentate la audienţe sunt 

probleme personale şi – din acest punct de vedere – există riscul unei 

preponderente atenţii a comisiei în zona petiţiilor şi a „îngropării” în 
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tratarea unor probleme strict personale. Fără a ignora sau a privi cu 

interes scăzut greutăţile sau necazurile cu care oamenii se confruntă, 

trebuie să nu pierdem din vedere faptul că suntem o comisie 

parlamentară, iar primele noastre atribuţii sunt de cercetare a 

fenomenului de corupţie şi a cazurilor de abuz. 

Domnul deputat Tudor Mohora, în continuarea celor supuse 

discuţiei de domnul deputat Mihail Sireţeanu, precizează că, la nivelul 

Secretariatului General al Camerei Deputaţilor există un compartiment 

specializat în relaţia cu cetăţeanul. Ori, în condiţiile în care prin 

audienţele atât de des fixate, comisia, prin fiecare deputat în parte, ar 

veni în contact cu multitudinea de probleme ce sunt sesizate 

Parlamentului, ne vom transforma – foarte curând – într-o direcţie de 

relaţii cu publicul. 

Iată de ce, domnul deputat Mihail Sireţeanu consideră că 

problema ar trebui să fie prinsă ca una de principiu, asupra căreia,               

de la caz la caz, să se acorde atenţia necesară. 

Domnul deputat Cătălin Micula, arătând că, cel puţin la 

nivelul grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, numărul 

cererilor aproape s-a triplat, susţine necesitatea stabilirii unui program 

de audienţe la nivelul comisiei, program care ar trebui să fie adus şi 

cunoştinţei opiniei publice. 
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Domnul deputat Liviu Codârlă – secretarul comisiei, 

apreciază că este necesară stabilirea  precisă a acestei componente a 

activităţii comisiei, cel puţin pentru început la nivelul a două zile pe 

săptămână, urmând ca în funcţie de ce se va întâmpla comisia să 

aprecieze în viitor. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu cere membrilor 

comisiei ca, intrând într-un registru mai concret al abordării,               

să gândească foarte serios asupra ceea ce se vrea a fi această comisie.  

În concepţia sa, comisia este asemuită unui medic care, în relaţia cu 

societatea, este pus în situaţia de a interveni în aceste               

două plăgi majore, care sunt corupţia şi abuzul. 

Revenind asupra problemei referitoare la stabilirea zilelor de 

audienţă, domnul deputat Tudor Mohora propune ca „timpi” pentru 

această activitate marţi şi miercuri – după amiază. 
Conchizând asupra acestei chestiuni, domnul preşedinte Valer 

Dorneanu apreciază că până la urmă nu putem anunţa un program fix, ci acesta ar 

trebui fixat în principiu, funcţie de programul din plenul Camerei, adică atunci 

când nu se desfăşoară şedinţele în plen, dar că va trebui să ne „reglăm din mers” 

pentru a asigura primirea cetăţenilor care se prezintă în audienţă. 

În altă ordine de idei, domnul preşedinte Valer Dorneanu 

pune în discuţia membrilor comisiei necesitatea modificării art. 10 din 

Regulamentul  comisiei, potrivit căruia şedinţele comisiei au caracter 

confidenţial, pentru a se asigura mai multă transparenţă. 
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Domnul deputat Cătălin Micula, aducând la cunoştinţa celor 

prezenţi că grupul său  parlamentar va promova o serie de modificări a 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, consideră că, şi la nivelul 

comisiei ar trebui inversată ordinea de „reglementare” a dispoziţiilor 

referitoare la şedinţele comisiei, astfel încât  „de regulă” şedinţele să fie 

„publice” şi numai atunci când membrii comisiei apreciază în acest 

sens, ele să fie „închise”. 

2. La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, respectiv 

prezentarea informării referitoare la dosarele intrate la comisie în               

luna ianuarie a.c. (atât cele repartizate şi lucrate până în prezent, cât şi 

cele 25 de memorii asupra cărora membrii comisiei au solicitat,              

în şedinţa din 27 ianuarie a.c. să rămână în aşteptare, până la şedinţa de 

astăzi). 

Luând act de faptul că toţi cei prezenţi au primit în mape 

această informare însoţită de situaţia dosarelor lucrate, precum şi de 

situaţia repartizării dosarelor pe domenii de sesizare, domnul preşedinte 

Valer Dorneanu prezintă numai propunerile privind soluţionarea celor 

25 de lucrări, propuneri care sunt acceptate de către toţi cei prezenţi. 

Nemaifiind alte aspecte  de dezbătut, cu consultarea celor 

prezenţi, domnul preşedinte Valer Dorneanu declară şedinţa închisă. 

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