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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
S I N T E Z A 

lucrărilor  comisiei din  3 şi 4 mai 2006 
 

Şedinţa comisiei din 3 mai a.c. 
La şedinţă au participat 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 a fost adoptată, în următoarea formulă : 
1.  Analiza şi dezbaterea aspectelor semnalate în adresa Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti privind refuzul de hrană al numitului Chitaru Alecu, cercetat în dosarul 
penal nr.1808/P/2006 pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor calificat împotriva 
Preşedintelui Agenţiei Domeniilor Statului. 

2. Informare privind stadiul analizei aspectelor sesizate în memoriile                         
adresate comisiei de către domnii Ion Cotescu şi Cornel Costea, foşti salariaţi ai S.C.”ARO” 
S.A. Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, privind procedura desfăşurării cercetării penale,                
la care aceştia au fost supuşi ;   
        3.    Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  24 - 28 aprilie  2006 ; 

 4.   Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 
 5.   Asigurarea audienţelor la comisie în perioada 8 - 12 mai 2006 ; 
 6.   Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 

 
La primul punct al ordinei de zi, s-a procedat la analiza şi dezbaterea aspectelor 

semnalate în adresa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti privind refuzul de hrană al 
numitului Chitaru Alecu, cercetat în dosarul penal nr.1808/P/2006 pentru săvârşirea 
infracţiunii de tentativă de omor calificat împotriva Preşedintelui Agenţiei Domeniilor 
Statului. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora a informat comisia asupra dialogului telefonic 
purtat cu Primul Procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti, din care 
a reţinut că numitul  Chitaru Alecu a fost audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie. 

Faţă de solicitarea de a fi audiat de comisie, domnul preşedinte Tudor Mohora a 
considerat că această audiere se poate face : prin chemarea la comisie a petiţionarului ; prin 
deplasarea, la locul de reţinere a petiţionarului, a  subcomisiei de analiză în competenţa căreia 
intră astfel de probleme sau prin împuternicirea unui consilier, care să poarte cu petiţionarul,               
la locul de reţinere a acestuia, discuţii pe aspectele sesizate,  pentru a desprinde elementele 
relevante, ce ar putea fi fructificate ulterior, de comisie. 
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Invitaţi să-şi exprime punctul de vedere, au luat cuvântul: 
• Domnul deputat Cătălin Micula, care a considerat că este inutilă chemarea 

petiţionarului  Chitaru Alecu la audiere. 
•      Domnul deputat Ilie Merce, care a apreciat că, pentru fapta abominabilă 

săvârşită de petiţionar, acesta trebuie să fie tras la răspundere şi nu crede că merită să se dea curs 
solicitării de a fi audiat. 

•      Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu, care a menţionat că fapta ar fi 
putut avea o anumită motivaţie  personal subiectivă din partea autorului, care, la momentul 
săvârşirii, se comporta ca un petiţionar aflat într-o anumită relaţie cu instituţia statului. Din acest 
punct de vedere, se  impune o documentare suplimentară. 

Revenind asupra variantelor propuse plenului comisiei, domnul preşedinte            
Tudor Mohora a apreciat că, pentru moment, cea mai potrivită formulă ar fi ca un consilier al 
comisiei să poarte un dialog cu petiţionarul, dialog ce ar trebui înregistrat pe bandă magnetică, 
iar la şedinţa viitoare a comisiei, plenul va putea  hotărî, având la dispoziţie atât referatul 
cuprinzând aspectele desprinse din discuţiile purtate, cât şi înregistrarea propriu-zisă. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată, în unanimitate. 
La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, referitor la stadiul analizei aspectelor 

sesizate în memoriile adresate comisiei de către Ion Cotescu şi Cornel Costea, foşti salariaţi ai 
S.C.”ARO” S.A. Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, domnul preşedinte Tudor Mohora a adus la 
cunoştinţa plenului faptul că memoriile respective au fost înaintate, la 25 aprilie a.c., spre 
competentă analiză şi soluţionare, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
urmând ca, după primirea răspusului, în măsura în care apar elemente de natură să impună o 
cercetare suplimentară, plenul să fie informat. 

Procedând la analiza şi dezbaterea dosarelor intrate la comisie în perioada                     
24 – 28 aprilie a.c., plenul a consultat situaţia celor 47  de cauze, privitoare la nemulţumirile 
cetăţenilor care s-au adresat comisiei şi a fost de acord cu soluţiile propuse de compartimentul 
tehnic privind modul de soluţionare  a memoriilor. 

Cu privire la primirea cetăţenilor în audienţă  la comisie în săptămâna                        
8 – 12 mai a.c., plenul a hotărât după cum urmează  : 

• marţi 9 mai  a.c.  - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu, 
• miercuri  10 mai a.c. - domnul deputat Ilie Merce, 
•   joi 11 mai  a.c.  - domnul deputat Mircea Costache, 
•   în 8 şi 12 mai a.c. audienţele vor fi asigurate prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

La ultimul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a solicitat 
membrilor comisiei să-şi exprime punctul de vedere faţă de  regimul care s-ar impune 
memoriilor în care apar reclamaţii  la adresa unor deputaţi şi a precizat că procedura de lucru 
trebuie să fie asemănătoare celei aplicabile celorlalte memorii primite din partea cetăţenilor.  

Faţă de această problemă, şi-au exprimat punctul de vedere : 
• Domnul deputat Ilie Merce, care a apreciat că este obligatorie „punerea în temă” a 

deputatului reclamat, practică ce a existat în activitatea comisiei şi în legislatura anterioară. 
•  Domnul deputat Cătălin Micula, care a considerat că atitudinea faţă de deputaţii 

reclamaţi ar trebui să fie, în primul rând, una colegială. Importantă este însă o analiză 
diferenţiată,  pentru fiecare caz în parte, astfel încât să fie eliminate toate aspectele ce ar ţine            
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de posibile răzbunări personale. Nelipsit de importanţă este şi aspectul legat de faptul că unele 
dintre reclamaţii sunt anonime, situaţie ce schimbă esenţial abordarea. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora, a răspuns celor precizate şi a considerat că se 
impune o abordare aprofundată, atunci când apar elemente suplimentare de analiză, situaţie în 
care deputatul ar putea fi chemat la comisie. Referitor la sesizările anonime, soluţia este cea a  
clasării, potrivit Ordonanţei nr.27 din 30 ianuarie 2002. Tratamentul privind petiţiile adresate în 
legătură cu presupuse abuzuri săvârşite de către unii deputaţi va fi similar tratamentului aplicat 
petiţiilor adresate de către ceilalţi cetăţeni.  

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu a reiterat plenului solicitarea privind 
chemarea la comisie a domnului Corneliu Turianu, faţă de declaraţiile acestuia, privind o 
posibilă activitate de poliţie politică a premierului Tăriceanu.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora a răspuns, cu precizarea că problema a fost 
„tranşată”, din mai multe propuneri privind tehnica de abordare, plenul hotărând asupra 
solicitării, din partea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, a acordului de participare                
a comisiei noastre la şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi la care urmează să fie 
audiat domnul Corneliu Turianu. În acest sens, Biroul Permanent  s-a exprimat, cu menţiunea că 
nu este de acord ca la audierea Comisiei juridice să participe şi comisia noastră. 

Domnii deputaţi Horea Dorin Uioreanu şi Cătălin Micula au solicitat plenului 
reluarea discuţiei, în şedinţa comisiei de săptămâna viitoare, până când va putea fi consultată şi 
stenograma şedinţei Biroului Permanent în care s-a hotărât acest lucru.  

La acelaşi punct „diverse”, domnul deputat Cătălin Micula a supus celor prezenţi 
oportunitatea demarării unei anchete privind cazul „Fondului Naţional de Investiţii”, în lumina şi 
a ultimelor declaraţii făcute de Ioana Maria Vlas la adresa lui  Sorin Ovidiu Vântu.                     
Şi pe acest aspect, comisia s-ar putea pronunţa în şedinţa din săptămâna viitoare. 

În continuare, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele patru 
subcomisii de lucru. 

În ziua de 4 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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