
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din  30 şi 31 martie 2005 

  
La şedinţe participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind 

conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Şedinţa comisiei din 30 martie 2005  

Ordinea de zi a şedinţei a fost adoptată în unanimitate,              

în următoarea formulă : 

1.    Analiza aspectelor sesizate în lucrările  intrate la 

comisie, în perioada 22 - 29 martie a.c. 

2.  Discuţii privind cazurile sesizate comisiei în trimestrul I, 

care ar urma să fie prezentate în Raportul de activitate al comisiei. 

3.  Participarea membrilor comisiei la audienţele acordate în 

săptămâna 4 – 8 aprilie a.c. 

4.   Activitate pe cele patru subcomisii de analiză (studierea 

dosarelor repartizate, stabilirea autorităţilor competente cu verificarea 

aspectelor sesizate, urmărirea modului de soluţionare). 
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La primul punct al Ordinei de zi, domnul preşedinte          

Valer Dorneanu îi invită pe membrii comisiei care au de făcut precizări 

sau de solicitat informaţii cu privire la aspectele sesizate în dosarele 

intrate la comisie în perioada 22 – 29 martie a.c., să ia cuvântul. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu solicită informaţii cu 

privire la  memoriul adresat comisiei de către Loreta Van Kollenburg- 

Crişan, în opinia căreia primul procuror al Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Tg. Jiu ar fi avut un comportament abuziv. 

Pornind de la analiza acestui caz, membrii comisiei dezbat             

- de principiu – problema audierii procurorului.  

Astfel, domnul deputat Dragoş Dumitriu apreciază că este 

oportună audierea procurorului, din moment ce  ancheta penală trenează 

de atâta timp. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu invită membrii comisiei 

ca, înainte de a  aprecia oportunitatea unei astfel de audieri, să se aplece 

asupra procedurii care stabileşte dimensiunea controlului Parlamentului 

şi limitele principiului separaţiei puterilor în stat. 

Domnul deputat Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei, 

încunoştinţează plenul că niciodată comisia nu a procedat la audierea 

unui procuror, o astfel de atitudine însemnând, înainte de toate,              

o ingerinţă în activitatea  unei structuri distincte a statului de drept. 

 2



 
 

Domnul deputat Tudor Mohora consideră necesar ca, înainte 

de a  proceda la analiza oportunităţii unei astfel de audieri, comisia să 

observe dacă, anterior momentului sesizării noastre, petiţionara a făcut 

demersuri, pe linia Justiţiei, până la ce nivel au fost promovate acestea 

şi  ce răspunsuri a primit. 

Invitat de domnul preşedinte Valer Dorneanu să prezinte un 

scurt rezumat al cazului,  domnul consilier colaborator Jorj Bulai 

încunoştinţează comisia că, pentru început, se impune înaintarea 

memoriului Consiliului Superior al Magistraturii. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu apreciază că trebuie să 

se facă distincţie între procuror şi judecător, în condiţiile în care 

procurorul se află în subordinea unui minister, respectiv               

Ministerul Public. Domnia sa este de părere că se pot audia şi procurori, 

cu atât mai mult cu cât practica ultimilor ani oferă exemple tot mai 

periculoase pentru starea de legalitate. În acest sens, face distincţia între 

actul de abuz, care poate fi interpretat drept o  încălcare a deontologiei 

profesionale şi infracţiune, atunci când un procuror reţine pe cineva  

fără mandat, fapt tot mai des întâlnit  în ultima vreme. În aceste condiţii, 

dacă  am proceda la audierea a doi, trei procurori, poate  această 

„practică” ar înceta. Pe de altă parte, sesizarea Consiliului Superior al 

Magistraturii aruncă analiza cazului într-o procedură destul de greoaie, 
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deoarece  nu Consiliul Superior al Magistraturii va analiza cazul, ci 

colegiul teritorial, nivel la care  este lesne de înţeles că subiectivitatea  

în aprecierea faptelor va avea o pondere deloc de neglijat. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu revine cu precizarea că 

trebuie, obligatoriu, făcută o delimitare a competenţelor şi – pe acest 

aspect – tot Consiliul Superior al Magistraturii este cel care poate să 

analizeze un astfel de caz, făcând distincţie între acuzaţiile de abuz 

privind exerciţiul de autoritate în derularea anchetei penale şi acuzaţiile 

referitoare la  temeinicia unor măsuri dispuse în timpul anchetei penale, 

cum este măsura arestării. 

Domnul deputat Tudor Mohora atrage atenţia ca, nu cumva 

printr-o astfel de conduită, comisia să procedeze la îndreptarea unui 

abuz, săvârşind un altul. Asemeni multor altor cazuri, şi aici trebuie să 

plecăm de la prezumţia de bună credinţă a activităţii instituţiei în cauză. 

De aceea,  consideră că este obligatoriu necesar ca, în momentul în care 

cineva se adresează comisiei, să facă şi dovada că a parcurs şi celelalte 

trepte de sesizare. 

Domnul deputat Nicolae Bădălău atrage atenţia asupra 

faptului că, din păcate,  asistăm la un  aspect fără precedent în istoria 

contemporană a României. Domnia sa consideră că Justiţia trebuie să fie 

independentă, iar Consiliul Superior al Magistraturii, un stâlp al 
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dreptăţii. În acest context, nu trebuie să permitem ca Justiţia  să fie 

subordonată politicului, pentru că societatea românească nu va putea 

funcţiona fără o Justiţie corectă. 

Domnul deputat Mircea Costache consideră că  imixtiunea 

politicului în Justiţie este un  fapt deosebit de grav, care pune în pericol 

nu numai funcţionarea instituţiilor fundamentale ale Statului, dar chiar 

starea de democraţie. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu supune plenului 

oportunitatea unor Comunicate de presă, care, măcar din două în două 

săptămâni să facă cunoscută poziţia comisiei, în probleme deosebit de 

importante, cum este şi cea de faţă. 

Domnul deputat Ilie Merce apreciază că nu se poate 

funcţiona, într-un sistem de drept, decât într-o „dictatură a legii”.               

În opinia sa, Justiţia este o zeiţă pe care nu putem s-o atingem, nici 

măcar cu o floare. În ceea ce priveşte publicitatea concluziilor la care 

membrii comisiei ajung în urma unor dezbateri de acest gen, consideră 

că mult mai eficientă este Conferinţa de presă, care, spre deosebire de 

comunicat,  are un impact mai eficient. 

Intervenind, domnul deputat Mircea Costache 

concluzionează : „decât o democraţie bolnavă, mai bine o dictatură 

sănătoasă, a legii”. 
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Revenind asupra  cazului  sesizat comisiei, domnul deputat 

Aurelian Pavelescu consideră că se impune şi sesizarea               

Parchetului General.  

Domnul preşedinte Valer Dorneanu răspunzând domnului 

deputat Aurelian Pavelescu, apreciază că poate fi sesizat şi Procurorul 

General, dar, de principiu, comisia trebuie să observe că „nu este nici 

constituţional, dar nici politic să fie chemat un procuror la audiere, atâta 

timp cât noi nu suntem investiţi nici să controlăm, dar nici să exercităm 

vreo cale de atac”. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu, luând act de precizările 

membrilor comisiei, îşi retrage cererea privind chemarea la audiere a 

procurorului, dar solicită plenului comisiei să se pronunţe asupra 

oportunităţii audierii reclamantei. 

Supusă la vot, cererea în cauză este aprobată în unanimitate, 

stabilindu-se ca audierea să aibă lor în după amiaza zile de marţi,               

5 aprilie a.c. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu solicită 

informaţii privitoare la sesizarea  directorului unei societăţi comerciale 

din Satu Mare, înregistrată la comisie sub nr. 10.242. 
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Consilierul căruia i-a fost repartizat dosarul, domnul               

Iorga Nicolae, răspunde celor prezenţi, cu precizarea că memoriul nu 

conţine date de natură să justifice comisiei exercitarea atribuţiilor de 

control parlamentar, motiv pentru care s-a răspuns               

Cabinetului parlamentar al domnului deputat Ovidiu Silaghi,  prin 

intermediul căruia a fost sesizată comisia. 

Solicitând cuvântul, domnul deputat Tudor Mohora doreşte 

să facă o precizare, de principiu. Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor 

poate fi sesizată de oricine, chiar şi de colegii noştri, deputaţi. Dar există 

riscul ca, la un anumit moment, aceştia să devină „intermediari” între 

cetăţean şi autoritate, în condiţiile în care deputatul are, la fel ca şi noi, 

atât dreptul cât şi obligaţia de a solicita şi de a primi informaţii pe un 

caz sesizat. 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinte 

comisiei,  solicită informaţii cu privire la modul de analiză a 

memoriului adresat comisiei de către o altă societate comercială din 

Satu Mare (dosar nr. 10.243). 

Domnul consilier Iorga Nicolae informează plenul comisiei 

că memoriul a fost înaintat, spre competentă analiză, Inspectoratului 

General al Poliţiei. 
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Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu doreşte să 

cunoască dacă petenţii sunt încunoştinţaţi asupra modului de soluţionare 

a petiţiilor adresate comisiei. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu răspunde acestei 

solicitări, cu precizarea că, de la caz la caz,  facem distincţie între  

petiţiile pe care le înaintăm instituţiilor abilitate, de la care petenţii 

primesc răspuns direct şi cele pe care  le înaintăm acestor autorităţi, 

pentru a primi informaţii în funcţie de care apreciem asupra  

oportunităţii etapelor ulterioare ale anchetei. 

Pe acest aspect, domnul deputat Mircea Costache consideră 

că atunci când fiecare dintre membrii comisiei are memorii venite din 

judeţ, se poate interesa direct la expertul căruia i-a fost repartizat 

dosarul. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu supune atenţiei comisiei 

situaţia creată de reacţia instituţiilor şi autorităţilor sesizate de comisie, 

care nu răspund la memorii, uneori nici chiar după  trei sau mai multe 

reveniri. 

În acest sens, propune comisiei analiza „acestui fenomen”, 

urmând ca, la momentul dezbaterii, compartimentul tehnic al comisiei 

să pună la dispoziţie o situaţie cuprinzând sesizările şi instituţiile 

sesizate în legislatura anterioară. Această analiză se impune, cu atât mai 
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mult cu cât comisia va trebui să aducă la cunoştinţa autorităţilor din 

Executiv supuse controlului parlamentar, obligaţia respectării 

termenului de răspuns. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu doreşte  să 

cunoască modul în care  a fost analizată de comisie sesizarea 

înregistrată sub nr. 10.256, privind acordarea unor drepturi persoanelor 

condamnate pentru  delictul de „nesupunere la încorporare”. 

Răspunzând, domnul preşedinte Valer Dorneanu precizează 

că dosarul a fost înaintat, spre competentă analiză, soluţionare şi 

informare, Ministrului Muncii. 

Domnul secretar Mihail Sireţeanu consideră că, pentru o cât 

mai eficientă desfăşurare a şedinţelor de plen ale comisiei, este necesar 

ca fiecare deputat să facă o distincţie între dosarele ce pot fi analizate pe 

subcomisii şi cele care reclamă o dezbatere a plenului. 

Cu privire la acordarea audienţelor pentru săptămâna 

viitoare, membrii comisiei au hotărât după cum urmează : 

• marţi,  5 aprilie a.c.     – deputat Nicolae Bădălău ; 

• miercuri, 6 aprilie a.c. – deputat Tudor Mohora ; 

• joi,  7 aprilie a.c.         – deputat Ilie Merce.  
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Referitor la şedinţa din 31 martie a.c., membrii comisiei              

şi-au desfăşurat activitatea pe cele patru subcomisii de lucru, procedând 

la analiza dosarelor primite la comisie şi hotărându-se asupra  etapelor 

de parcurs, în cercetarea aspectelor sesizate. 

 

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                          Valer  Dorneanu                        
 

 
 
 
 


