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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 9, 10 şi 11 mai 2006 

 
Şedinţa comisiei din 9 mai a.c. 
 
La şedinţă participă toţi 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, Cătălin Micula,  Mircea Costache, Eugen Nicolicea, 

Aurelian Pavelescu şi  Ioan Dumitru Puchianu. 

 

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

1.  Analiza cererii reprezentanţilor Sindicatului Societăţii Comerciale 
„REAL-PLEAŞA” S.A. Ploieşti, de a fi primiţi în audienţă la comisie. 

2.  Prezentarea Stenogramei privind discuţiile purtate cu numitul                     
Chitaru Alecu -  reţinut pentru cercetare la Circa 6 Poliţie. 
        3.   Analiza petiţiei doamnei Christel Voorman, din Filiala germană a 
Amnesty International, privind evenimentele petrecute la Spitalul de Psihiatrie 
Poiana Mare, judeţul Dolj, în primele luni ale anului 2004. 

4.      Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  2 - 5 mai  2006 ; 
5.      Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 

  6.     Asigurarea audienţelor la comisie în perioada 15 - 19 mai 2006 ; 
7.     Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 
8.     Diverse. 
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La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora aduce 

la cunoştinţa plenului faptul că reprezentanţii Sindicatului Societăţii Comerciale            

„REAL-PLEAŞA” S.A. Ploieşti au solicitat primirea în audienţă la comisie şi 

invită pe domnul deputat Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei să  prezinte succint 

motivele  care justifică această cerere. 

Domnul deputat Mihail Sireţeanu precizează că, deşi la comisie se află 

un memoriu mai vechi al petiţionarilor, aceştia doresc să prezinte comisiei 

situaţiile deosebite cu care se confruntă. 

Supusă la vot, cererea de primire în audienţă este aprobată în unanimitate 

de membrii comisiei. 

Cei cinci reprezentanţi ai Sindicatului Societăţii Comerciale                   

„REAL-PLEAŞA” S.A. Ploieşti, respectiv doamna Lucia Minea şi domnii               

Marin Stanca, Sterie Bălăjel, Ştefan Minea şi Jan Constantinescu sunt invitaţi de 

domnul preşedinte Tudor Mohora să prezinte comisiei  motivele care  le justifică 

cererea de primire în audienţă , cu rugămintea de a nu se repeta pe aspectele care 

au format obiectul sesizării anterioare, aflată în evidenţa comisiei, asupra căreia 

compartimentul tehnic a întocmit un referat, aflat în mapa membrilor comisiei. 

Discuţiile purtate cu această ocazie sunt înregistrate pe bandă magnetică, 

stenograma făcând parte din prezentul proces-verbal. 

Din luările de cuvânt ale invitaţilor, comisia reţine, în principal, 

următoarele aspecte : 

• preţul la care a fost cumpărată societatea, de una din firmele 

fraţilor Cristescu, a reprezentat numai 3 % din valoarea capitalului social ; 
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• la scurt timp după privatizare, s-a produs o puternică 

externalizare a parcului auto şi a mai multor utilaje, care au fost preluate de alte 

firme ale cumpărătorilor ; 

• nu au fost respectate clauzele privind protecţia salariaţilor,  

peste 200 de salariaţi încetând, la scurt timp, raportul de muncă, iar după 

reorganizare  aproape 75 % din muncitori au plecat acasă ; 

• solicitarea către A.V.A.S. privind verificarea neregulilor a 

rămas fără rezultat ; 

• după reorganizare, la conducerea societăţii a rămas tot fosta 

conducere. 

În finalul audierii, reprezentanţii sindicatului adresează comisiei,                     

în numele tuturor muncitorilor societăţii, rugămintea de a fi sprijiniţi  pentru 

respectarea drepturilor lor, cu atât mai mult, cu cât, din noiembrie anul trecut, mulţi 

dintre aceştia nu şi-au mai primit salariul. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora le solicită invitaţilor să lase,                     

la compartimentul tehnic al comisiei, copiile documentelor care justifică toate 

doleanţele lor şi îi asigură că toate demersurile viitoare ale comisiei le vor fi aduse 

la cunoştinţă. 

După audiere, domnul preşedinte Tudor Mohora propune                     

plenului comisiei ca, în şedinţa de săptămâna viitoare, să fie invitat preşedintele 

A.V.A.S.-ului, pentru prezentarea unei informări punctuale, asupra situaţiei acestei 

societăţi comerciale. În funcţie de concluziile care se vor desprinde cu ocazia 

acestei audieri,  comisia va hotărî dacă va proceda şi la o cercetare, la faţa locului. 

Supusă la vot, propunerea este aprobată în unanimiate. 
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La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, respectiv analiza şi dezbaterea 

memoriului adresat comisiei de către numitul Chitaru Alecu – reţinut pentru 

cercetare la Secţia 6 Poliţie Bucureşti,  domnul preşedinte Tudor Mohora aduce la 

cunoştinţa comisiei că a solicitat Primului Procuror al Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti să înainteze comisiei documentele asupra cărora petiţionarul 

face referire. Cu menţiunea că stenograma discuţiilor purtate de un consilier al 

comisiei cu numitul Chitaru Alecu, se află  în mapele de şedinţă,  solicită plenului 

prorogarea discuţiilor după momentul obţinerii acestor documente. 

Invitaţi să îşi prezinte punctul de vedere asupra acestui aspect,                    

i-au cuvântul domnii deputaţi :  

• Ilie Merce, care susţine ideea continuării demersurilor hotărâte 

în şedinţa comisiei de săptămâna trecută, astfel încât să se dea curs cererii 

petiţionarului de audiere la comisie ; 

• Mircea Costache, care consideră utilă audierea petiţionarului,  

în condiţiile în care astfel de fapte riscă să ajungă la limita unor convulsii sociale 

majore. 

În finalul discuţiilor, membrii comisiei sunt de acord cu continuarea 

analizei în şedinţa viitoare a comisiei, după obţinerea documentelor în cauză. 

 

Cu privire la analiza petiţiei doamnei Christel Voorman, din                     

Filiala germană a Amnesty International, privind evenimentele petrecute la 

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, judeţul Dolj, în primele luni ale anului 2004, 

domnul preşedinte Tudor Mohora precizează că în mapele de şedinţă se află atât  
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scrisoarea în cauză, cât şi referatul compartimentului tehnic, care propune 

realizarea unui dialog cu Ministrul Sănătăţii, singura autoritate în măsură să ofere 

informaţii privind reformarea sistemului spitalelor de psihiatrie şi calitatea 

îngrijirilor de specialitate acordate pacienţilor. 

În acest sens, invită membrii comisiei să îşi exprime punctul de vedere. 

Domnul deputat Ilie Merce consideră că, atâta vreme cât Parchetul s-a 

autosesizat şi a dispus redeschiderea cazului,  comisiei nu-i revine decât atributul 

de a înainta memoriul  instituţiei abilitată cu desfăşurarea cercetărilor. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu, apreciind faptul că problema în sine 

este de notorietate internaţională, consideră obligatorie implicarea comisiei.                   

În acest sens,  ar trebui să se meargă mai departe şi să se solicite                     

Procurorului General să aducă la cunoştinţa comisiei şi motivaţia hotărârii privind 

redeschiderea cazului „Poiana Mare”, caz deloc izolat în sistemul spitalelor de 

psihiatrie din România. În acelaşi timp şi în condiţiile respectării principiului 

constituţional al separaţiei puterilor în stat, comisia poate să-şi desfăşoare 

cercetarea proprie, având chiar obiective comune. 

Domnul deputat Mircea Costache salută iniţiativa cercetării cazului şi                

– în ceea ce priveşte extinderea acestei cercetări – consideră că se impune şi 

plasarea în obiectiv a unor instituţii similare din ţară, între care cea din judeţul 

Buzău, în special. 

Domnul deputat Mihail Sireţeanu apreciază că se impune, în primul rând, 

cunoaşterea poziţiei Parchetului General şi susţine ideea solicitării punctului de 

vedere al Procurorului General Ilie Botoş. 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora propune membrilor comisiei ca,                

dat fiind importanţa deosebită a problemei, sesizată conducerii                     

Camerei Deputaţilor, într-o primă etapă să se solicite Procurorului General 

amănunte privind decizia reînceperii urmăririi penale. Totodată, să fie înaintată               

o scrisoare Ministrului Sănătăţii, privind invitarea sa la o dezbatere,                     

în plenul comisiei, pe această temă. 

Procedând la analiza şi dezbaterea aspectelor sesizate în dosarele intrate 

la comisie în perioada 2 – 5 mai a.c., plenul a consultat situaţia celor 19 cauze, 

privitoare la nemulţumirile cetăţenilor (vizând presupuse abuzuri şi ilegalităţi ale 

autorităţilor publice locale, soluţii ale instanţelor judecătoreşti, conflicte de muncă, 

litigii privind recunoaşterea unor drepturi de proprietate, conflicte între persoane 

fizice şi favorizări ale structurilor aparţinând poliţiei). 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, 

solicită informaţii cu privire la memoriile adresate comisiei de către  doamna 

Voicu Daiana Willbrook din Bucureşti,  domnul Dolinschi Gheorghe din Suceava, 

domnul Vălean Ioan Daniel din Cluj  şi domnul Suciu Pavel din aceeaşi localitate, 

informaţii care sunt oferite de compartimentul tehnic al comisiei. 

Toţi membrii comisiei s-au declarat de acord cu soluţiile                

privind modul de soluţionare  a memoriilor. 

La acest punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

încunoştiinţează plenul asupra faptului că a constatat existenţa unor răspunsuri 

standard, din partea multor autorităţi sesizate de comisie, în special din partea 

Consiliului Superior al Magistraturii. 
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În acest sens, propune plenului  ca, după întocmirea unui material de 

analiză aprofundată a tuturor memoriilor cărora li s-a aplicat un astfel de tratament, 

comisia să poarte un dialog cu Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu apreciază ca foarte serioasă această 

problemă şi susţine ideea invitării la comisie a Preşedintelui Consiliului Superior    

al Magistraturii, oferindu-se să intermedieze acest dialog, în condiţiile în care,              

din recentele discuţii purtate cu domnul Iulian Gâlcă  a reţinut o disponibilitate 

maximă din partea acestuia spre un astfel de dialog. 

Cu privire la primirea cetăţenilor în audienţă  la comisie în săptămâna                

15 - 19 mai a.c., plenul ia act de următoarele oferte : 

• marţi 16 mai  a.c.  - domnul deputat Mihail Sireţeanu, 
• miercuri  17 mai a.c. - domnul deputat Becsek Garda Dezso, 
• joi 18 mai  a.c.  - domnul deputat Ilie Merce, 
• în 15 şi 19 mai a.c. audienţele vor fi asigurate prin cabinetul preşedintelui 
comisiei. 

 

La ultimul punct al ordinei de zi, domnul deputat Horea Dorin 

Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, solicită plenului reluarea discuţiei privind 

cazul Turianu.  În acest sens, precizează că trebuia să fie  pusă în mapele de şedinţă 

şi stenograma discuţiilor purtate în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, când 

s-a hotărât respingerea cererii comisiei noastre de a  participa la audierea 

organizată de comisiile juridice ale celor două Camere. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora, răspunzând acestei solicitări, 

precizează faptul că fiecare deputat are acces la site-ul Camerei, astfel încât 

prezentarea stenogramei nu este un atribut obligatoriu al pregătirii şedinţei de 
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comisie. Cu toate acestea, din respect colegial, va da citire stenogramei               

Biroului Permanent. 

După prezentarea conţinutului stenogramei, domnul deputat                 

Horea Dorin Uioreanu aduce la cunoştinţa plenului faptul că îşi rezervă dreptul de 

a ridica, din nou, această problemă,  cu rugămintea de a se observa dacă comisia 

este îndreptăţită să facă o astfel de audiere. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora invită membrii comisiei să 

procedeze la o inventariere a problemelor care sunt sesizate pe subcomisiile de 

analiză şi – în măsura în care anumite situaţii reclamă declanşarea unor anchete – 

să facă propuneri plenului comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte 

declară şedinţa închisă. 

În continuare, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele 

patru subcomisii de lucru. 

În zilele de 10 şi 11 mai a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat 

activitatea în subcomisiile de analiză, procedând la  analiza aspectelor sesizate în 

memorii şi hotărând asupra propunerilor ce urmează a fi înaintate plenului 

comisiei. 

 

 

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