
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din  30 şi 31 martie 2005 

  
La şedinţe au participat toţi membrii comisiei, lucrările fiind conduse de domnul 

deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Şedinţa comisiei din 30 martie 2005  

Ordinea de zi, pentru cele două zile de şedinţă, 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). 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu supune membrilor comisiei dezbaterea 

aspectelor cuprinse la primul punct al Ordinei de zi, respectiv analiza dosarelor intrate la 

comisie în perioada 22 – 29 martie a.c.. 

Pornind de la cazul particular oferit de sesizarea unei petente din Braşov, care 

sesizează că, în opinia sa, primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tg. Jiu ar fi 

săvârşit unele abuzuri, în instrumentarea unui dosar penal, membrii comisiei  au dezbătut 

oportunitatea audierii procurorului care, în instrumentarea unui dosar, săvârşeşte acte de abuz. 
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Domnul deputat Aurelian Pavelescu consideră că, spre deosebire de judecător, 

procurorul poate fi audiat, pentru că el face parte din Ministerul Public, autoritate ce poate fi 

supusă controlului parlamentar. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu invită membrii comisiei să observe că o 

astfel de analiză nu poate fi făcută decât după o cunoaştere exactă a limitelor competenţei 

parlamentare, făcându-se  distincţie între abuz şi  comportamentul profesional de analiză şi 

apreciere asupra unei soluţii judiciare, comportament ce poate fi suspectat de depăşirea 

principiului separaţiei puterilor în stat. 

Domnul deputat Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei precizează că niciodată, 

în legislaturile precedente, comisia nu a procedat la audierea vreunui procuror care avea de 

instrumentat vreo cauză penală. 

Domnul deputat Tudor Mohora consideră  că, într-o astfel de analiză trebuie, 

înainte de toate, să plecăm de la prezumţia de bună credinţă a activităţii unei instituţii şi implicit 

a subiectului care o reprezintă. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu, reiterând precizările anterioare, consideră că 

analiza unui astfel de caz nu poate să cadă decât în competenţa exclusivă a Consiliului Superior 

al Magistraturii. 

Luând act de situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 22 – 29 martie a.c.,  

deputaţii prezenţi au solicitat relaţii privind modul de analizare şi soluţionare a unor cauze 

sesizate de  două societăţi comerciale din Satu Mare, de consilierii comunei Apahida din judeţul 

Cluj şi de domnul deputat Vasile Puşcaş, privind acordarea unor drepturi persoanelor 

condamnate pentru „nesupunerea a încorporare”. 

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. 
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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.  

 

Şedinţa comisiei din  31 martie a.c.  

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

procedând la analiza dosarelor primite, hotărând atât  asupra  etapelor ce trebuie parcurse de 

comisie în cercetarea aspectelor sesizate, cât şi  asupra reţinerii unor cauze în vederea 

dezbaterilor în şedinţa de plen a comisiei. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                                     Valer  Dorneanu                        
 

 
 
 
 
 
 


