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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din  21 şi 22 martie 2006 

 
La şedinţe participă toţi membrii comisiei : Valer Dorneanu – 

preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi,                    

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

Ilie Merce, Cătălin Micula, Mircea Costache, Tudor Mohora, Eugen Nicolicea, 

Aurelian Pavelescu şi Ioan Dumitru Puchianu. 

Supusă la vot, Ordinea de zi, pentru cele două şedinţe, este adoptată, 

în următoarea formulă :  

1.     Analiza şi dezbaterea aspectelor sesizate în memoriul adresat comisiei de 
către Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea – Marian Oprişan,                     
privind presupusele abuzuri săvârşite de Prefectul Judeţului Vrancea - Ion Oprea, 
în relaţiile cu autorităţile publice locale ; 

2.    Analiza şi dezbaterea aspectelor sesizate în memoriul adresat comisiei de 
către foşti salariaţi ai S.C.”Transport Public” Târgovişte, privind presupuse 
abuzuri ale administraţiei locale, în acţiunea de disponibilizare colectivă  a 
angajaţilor ; 

3.   Stabilirea următoarelor etape privind analiza memoriului adresat comisiei 
de către reprezentanţii Societăţii Române de Radiodifuziune ; 

4.    Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  13 - 17 martie  2006 ; 
5.    Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 
6.    Asigurarea audienţelor la comisie în perioada 27 - 31 martie a.c. ; 
7.    Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 
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Şedinţa comisiei din 21 martie  a.c. 

Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Valer Dorneanu supune 

atenţiei plenului analiza dosarelor intrate la comisie în săptămâna 13 - 17 martie  

a.c.  În perioada de referinţă, la comisie s-au înregistrat  un număr de  54 memorii,  

în care au fost sesizate aspecte privind justiţia, poliţia, administraţia publică locală, 

neregulile în aplicarea Legii nr. 18/1991, recalcularea pensiilor, drepturile 

personale,  conflictele personale, litigiile de muncă. 

Analizând aspectele sesizate în memorii, membrii comisiei sunt de 

acord cu propunerile prezentate de către corpul de consilieri şi experţi ai comisiei, 

stabilindu-se modul de analiză şi soluţionare. 

 

Şedinţa comisiei din 22 martie  a.c. 

La primul punct al ordinei de zi, respectiv analiza şi dezbaterea 

aspectelor sesizate în memoriul adresat comisiei de către Preşedintele Consiliului 

Judeţean Vrancea – Marian Oprişan, privind presupusele abuzuri săvârşite de  

Prefectul  Judeţului Vrancea - Ion Oprea, în relaţiile cu autorităţile publice 

locale, domnul preşedinte Valer Dorneanu îi invită pe domnii deputaţi să-şi 

exprime punctul de vedere, reţinând şi propunerile referatului întocmit de 

compartimentul tehnic al comisiei, respectiv  efectuarea unei verificări locale şi 

audierea părţilor implicate în conflict. 

Domnul deputat Ilie Merce consideră că, într-o primă etapă, se impune 

înaintarea memoriului la Ministerul Administraţiei şi Internelor, urmând ca,                   

în funcţie de răspunsul ce se va primi, comisia să aprecieze asupra oportunităţii 

paşilor următori ai analizei. 
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Domnul deputat Mircea Costache, fără a respinge punctul de vedere al 

domnului deputat Ilie Merce,  apreciază că există mijloace specifice suficiente pe 

care comisia  le poate folosii în investigarea cazului, astfel încât, independent de 

solicitarea punctului de vedere al ministerului de resort, comisia să demareze 

acţiuni proprii actului său de control. 

Domnul deputat Tudor Mohora, considerând complementare cele două 

puncte de vedere, susţine formula  solicitării punctului de vedere al ministerului, 

după care comisia poate dispune şi de dreptul de a declanşa o cercetare proprie. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu, sintetizând luările de cuvânt, 

propune plenului constituirea unui colectiv format din doi deputaţi                     

– unul reprezentând coaliţia la putere, iar celălalt opoziţia – care să  poarte o 

discuţie cu Secretarul de Stat coordonator din cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor.  În acest sens, s-ar putea aduce la cunoştinţa ministerului şi celelalte 

cazuri, sesizate comisiei în actuala legislatură, privind tensiunile şi conflictele 

apărute între prefecţi, pe de o parte şi primari şi preşedinţi de consilii judeţene,              

pe de altă parte.  

Domnul preşedinte Valer Dorneanu consultă plenul comisiei, dacă este 

necesară supunerea la vot a cazului în speţă. 

Domnul deputat Tudor Mohora consideră că  o astfel de situaţie nu 

trebuie să fie tranşată prin vot, soluţia  discuţiei cu secretarul de stat coordonator 

fiind una, de principiu, unanim acceptată.  

Faţă de propunerile promovate, plenul comisiei hotărăşte                    

- în unanimitate - ca domnii deputaţi Horea Dorin Uioreanu şi Tudor Mohora              

să poarte, în cursul săptămânii viitoare, un dialog cu Secretarul de stat 

coordonator din Ministerul Administraţiei şi Internelor, căruia urmează să-i 
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prezinte şi o situaţie  cu sesizările având ca obiect  conflictele apărute între 

prefecţi, pe de-o parte şi primari şi preşedinţi de consilii judeţene, pe de altă parte. 

Procedând la analiza şi dezbaterea celui de-al doilea punct al ordinei 

de zi, respectiv memoriul adresat comisiei de foşti salariaţi ai S.C.”Transport 

Public” Târgovişte, privind presupuse abuzuri ale administraţiei locale, în 

acţiunea de disponibilizare colectivă  a angajaţilor, plenul ia act de prezentarea,    

de către doamna consilier Smaranda Dobrescu, a punctului de vedere al corpului 

tehnic al comisiei, potrivit căruia :  

- directorul Regiei se face vinovat de faptul că nu a notificat salariaţii asupra 

intenţiei de concediere colectivă, notificare ce ar fi trebuit adusă şi la cunoştinţa 

conducerii sindicatului şi a inspecţiei teritoriale de muncă ; 

- autoritatea publică locală, respectiv primarul, se face vinovat de faptul că nu 

a procedat la o verificare amănunţită a situaţiei ce a cauzat concedierea colectivă, 

pentru a observa astfel în ce măsură indisponibilizarea poate fi încadrată în 

ordonanţa de urgenţă  a guvernului şi pentru a promova proiectul de hotărâre de 

guvern care s-ar fi impus ; 

- conducerea sindicatului se face vinovată pentru necunoaşterea obligaţiilor 

prevăzute de lege privind exerciţiul rolului de reprezentare a drepturilor  

salariaţilor. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu îi invită pe deputaţii prezenţi să-şi 

exprime punctul de vedere. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu, consideră necesar ca, înainte 

de toate, să se observe dacă societatea în cauză intră în categoria celor care 

beneficiază de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului. 
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Domnul deputat Radu Lambrino, completând punctul de vedere al               

ante-vorbitorului, apreciază că ar trebui solicitat  raportul de audit al                     

Primăriei Municipiului Târgovişte, raport pe care-l consideră obligatoriu într-un 

astfel de caz. 

Domnul deputat Tudor Mohora este de părere că astfel de informaţii ar 

trebui avute în vedere de comisie, înainte de a hotărî asupra uneia sau alteia dintre 

formulele actului de control. 

Domnul deputat Ilie Merce precizează că, în cursul zile de mâine,              

23 martie a.c., urmează să aibă o întâlnire cu parte din autorii memoriului şi cu 

conducerea sindicatului. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu propune celor prezenţi 

mandatarea, în numele comisiei, a domnului deputat Ilie Merce, pentru a purta 

acest dialog cu autorii memoriului şi cu reprezentanţii conducerii sindicatului, în 

prezenţa împuterniciţilor Inspecţiei Teritoriale de Muncă Dâmboviţa şi ai Primăriei 

Municipiului Târgovişte.  Supusă la vot, propunerea este adoptată în unanimitate.  

La cel de-al treilea punct al ordinei de zi,  respectiv  stabilirea 

următoarelor etape în analiza memoriului adresat comisiei de către 

reprezentanţii Societăţii Române de Radiodifuziune, domnul vicepreşedinte 

Horea Dorin Uioreanu apreciază că se impune şi audierea doamnei Maria Ţoghină, 

preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, căreia în 

prealabil, ar trebui să i se  înainteze un set de întrebări rezultate din discuţiile 

purtate la cele două audieri de până în prezent ale comisiei. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu este de acord cu propunerea 

domnului deputat Horea Dorin Uioreanu, dar doreşte să se precizeze în invitaţie 

„chemarea la un dialog” şi nu la „o audiere”. De asemenea, consideră oportună nu 
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înaintarea unui „set de întrebări”, ci a unei tematici privind problemele ce 

constituie, în opinia comisiei, obiectul dialogului. 

Domnul deputat Tudor Mohora, susţinând punctul de vedere al 

domnului preşedinte Valer Dorneanu, doreşte doar să aducă precizarea că 

problemele care urmează a fi supuse dialogului trebuie să se refere numai la 

presupusele abuzuri săvârşite de conducătorul instituţiei, nicidecum la exerciţiul 

actului managerial. Supusă la vot, propunerea de invitare la dialog, cu înaintarea 

prealabilă a tematicii, este adoptată, în unanimitate, urmând ca momentul discuţiei 

să fie stabilit, de comun acord, la nivelul conducerilor comisiei şi a                    

Societăţii Române de Radiodifuziune. 

Trecând la dezbaterea următorului punct al ordinei de zi, respectiv 

analiza unor situaţii deosebite apărute în activitatea comisiei, domnul deputat 

Horea Dorin Uioreanu, vicepreşedintele comisiei, readuce în discuţie necesitatea 

adoptării unei poziţii a comisiei, atât în urma dialogului avut cu doamna                   

Monica Macovei – Ministrul Justiţiei, cât şi cu privire la situaţia creată de refuzul 

domnului Daniel Marius Morar – Procuror Şef al Departamentului Naţional 

Anticorupţie. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu, răspunzând acestei solicitări, 

precizează că problema în cauză a fost discutată în şedinţa comisiei din                 

15 martie a.c., când s-a hotărât ca un eventual punct de vedere, pe acest aspect,                

să fie cuprins în informarea generală privind activitatea comisiei, informare care                  

în contextul noilor reglementări ale Regulamentului Camerei Deputaţilor,                    

se înaintează, semestrial, mai întâi Biroului Permanent  şi apoi Plenului Camerei. 

În acest sens, domnul preşedinte Valer Dorneanu solicită plenului să îl 

împuternicească pentru definitivarea Raportului de activitate a comisiei pentru 



 
 

 7

semestrul trecut, cu  inserarea  tuturor propunerilor de completare şi modificare, 

astfel încât acest raport să poată fi înaintat Biroului Permanent până, cel târziu,               

pe 28 martie a.c. 

Domnul deputat Tudor Mohora supune plenului oportunitatea  

completării raportului cu informarea privind  concluziile comisiei, reţinute în urma 

dialogului purtat cu doamna Monica Macovei. În acest sens, readuce în discuţie 

faptul că din dialogul purtat, comisia a reţinut că există imixtiuni în actul de 

justiţie, act care uneori este mediatizat excesiv. De asemenea, asupra situaţiei 

creată de refuzul domnului Daniel Marius Morar, de participare la dialogul propus 

de comisiei, domnul deputat consideră că acest aspect a fost tranşat şi finalizat, 

inclusiv în urma discuţiilor purtate la Palatul Cotroceni din iniţiativa domnului 

Preşedinte Traian Băsescu, aspect care ar putea fi – şi el – reţinut în informare. 

Doamna consilier Smaranda Dobrescu sugerează domnilor deputaţi şi  

preluarea punctului de vedere exprimat de comisie în comunicatul de presă dat de 

comisie cu această ocazie. 

Concluzionând asupra propunerilor şi a puntelor de vedere exprimate, 

domnul preşedinte Valer Dorneanu consideră necesar ca informarea să conţină                 

o parte distinctă privind punctul de vedere al comisiei, cu referire la : 

- menţinerea suspiciunilor faţă de imixtiunile în actul de justiţie,                 

în special în activitatea de anchetă ; 

- nerespectarea unora dintre drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

cetăţeanului ; 

- exagerarea în mediatizarea unor cazuri, atitudine ce  încalcă 

principiul „nevinovăţiei”. 
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Distinct însă, domnul preşedinte Valer Dorneanu doreşte să se facă 

precizarea că discuţia propusă de comisie cu domnul Daniel Marius Morar viza 

probleme de principiu şi nu aspecte de fond, aşa cum a susţinut Procurorul Şef al 

Departamentului Naţional Anticorupţie, în motivarea refuzului de a participa la 

dialogul promovat de comisie. 

În ceea ce priveşte poziţia doamnei Monica Macovei – Ministrul 

Justiţiei, domnul preşedinte Valer Dorneanu reiterează faptul că explicaţia doamnei 

Macovei a fost una strict formală, domnia sa neoferind argumente convingătoare 

privind raportarea, ca ministru al justiţiei, faţă de modul în care instanţa a dat 

soluţia. 

În completarea punctului de vedere al domnului preşedinte                     

Valer Dorneanu, domnul deputat Tudor Mohora consideră că argumentele aduse de 

doamna Monica Macovei nu sunt de natură să justifice coerenţa conduitei sale ca 

ministru de justiţie. 

Domnul deputat Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei, solicită 

celor prezenţi să constate că, în cele din urmă, întâlnirea a fost „ratată” şi de modul 

în care domnul deputat Victor Ponta şi-a exprimat punctul de vedere, în dialogul 

direct cu doamna ministru Monica Macovei. 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, 

consideră că problema ar trebui să fie reluată în discuţia comisiei, într-una din 

şedinţele săpătămânii viitoare. 

Domnul deputat Tudor Mohora apreciază că, atâta timp cât Raportul 

de activitate al comisiei este deja aprobat, ar fi suficientă numai o precizare 

suplimentară. În acest sens, fiecare membru al comisiei ar putea să cunoască 
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completarea respectivă şi să-şi exprime punctul de vedere, fără a se mai proceda la 

o reluare a discuţiei, pe această temă. 

Supuse la vot, propunerile exprimate de domnul preşedinte                    

Valer Dorneanu, cu completările ulterioare aduse de ceilalţi membri ai comisiei, 

sunt aprobate în unanimitate. 

La următorul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu 

aduce la cunoştinţa plenului faptul că, în ultima săptămână, au fost înregistrate la 

comisie unele dosare care reclamă şi analiza plenului, înainte de a se hotărî asupra 

tratamentului ce urmează a fi aplicat fiecărui caz în parte, între care cele două 

memorii adresate de Tender Tiberiu. În acest sens, domnul preşedinte                     

Valer Dorneanu propune plenului ca memoriile în cauză să fie preluate de 

subcomisiile de analiză, ale căror propuneri să fie supuse dezbaterii plenului,              

într-una din şedinţele comisiei de săptămâna viitoare. 

În finalul şedinţei, membrii comisiei stabilesc programul asigurării 

audienţelor  pentru perioada 27 – 31 martie  a.c.,  după cum urmează : 

• marţi 28 martie  a.c.       - domnul deputat Tudor Mohora; 

• miercuri  29 martie a.c.  - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu ; 

•  joi 30  martie  a.c.         - domnul deputat Mircea Costache.  

urmând ca în zilele de luni şi vineri audienţa să fie asigurată prin 

cabinetul preşedintelui comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte 

Valer Dorneanu  declară  şedinţa închisă. 

 

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