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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 23, 24 şi 25 mai 2006 
 

Şedinţa comisiei din 23 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, Aurelian Pavelescu şi  Ioan Dumitru Puchianu. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată, în următoarea formulă : 
1.  Audierea reprezentanţilor medicilor din Centrul de Diagnostic şi Tratament 

Dorobanţi – Bucureşti, în legătură cu sesizarea având ca obiect procedura ilegală de 
concesionare şi înstrăinare a spaţiilor persoanei juridice. 

2.    Stabilirea componenţei subcomisiilor de analiză. 
3.    Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  15 - 19 mai  2006 ; 
4.    Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 
5.    Asigurarea audienţelor la comisie în perioada 29 mai - 2  iunie 2006 ; 
6.    Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 
7.    Diverse. 

 
Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Tudor Mohora  a solicitat plenului discutarea 

celui de-al doilea punct al ordinei de zi, respectiv stabilirea componenţei subcomisiilor de 
analiză. În unanimitate, membrii comisiei au fost de acord cu menţinerea actualei componenţe a 
subcomisiilor de analiză, cu menţiunea că, atunci când situaţia o va impune, subcomisia 
coordonată de domnul deputat Ilie Merce, să fie completată cu un deputat membru al uneia din 
celelalte trei subcomisii. 

Procedând la analiza aspectelor sesizate în dosarele intrate la comisie în perioada              
15 – 19 mai a.c., plenul a luat act de situaţia întocmită de compartimentul tehnic al comisiei şi a 
fost de acord cu propunerile privind modul de soluţionare a  celor 34 de memorii. 

Referitor la asigurarea audienţelor  la comisie,  în săptămâna  29 mai – 2 iunie  a.c., 
plenul a luat act de următoarele oferte : 

• marţi 30 mai  a.c.  - domnul deputat Mircea Costache, 
• miercuri  31 mai a.c. - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu, 
•   joi 1 iunie  a.c.  - domnul deputat Aurelian Pavelescu, 

 
urmând ca în zilele de 29 mai şi 2 iunie a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul 

preşedintelui comisiei. 
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Revenind la primul punct al ordinei de zi, plenul comisiei a procedat la analiza şi 
dezbaterea aspectelor sesizate în memoriul adresat de un grup de medici ai Centrului de 
Diagnostic şi Tratament Dorobanţi – Bucureşti, privind procedura ilegală de concesionare şi de 
înstrăinare a unor spaţii aparţinând instituţiei. În acest sens,  doamna doctor Tania Rădulescu, 
reprezentanta autorilor memoriului, a fost invitată de domnul preşedinte Tudor Mohora să 
prezinte, succint, problemele care au reclamat promovarea demersului către comisie. 

Discuţiile purtate cu ocazia audierii au fost înregistrate pe bandă audio, stenograma 
făcând parte din procesul-verbal al şedinţei. 

În urma acestor discuţii, s-au reţinut următoarele aspecte : 
• Centrul de Diagnostic şi Tratament Dorobanţi Bucureşti – a fost înfiinţat în 1996, 

printr-o Hotărâre de Guvern, obiectul activităţii reprezentându-l asigurarea medicinii primare, prin toate 
specialităţile, unui număr de peste 400 de mii de cetăţeni. 

• în urmă cu aproximativ două luni, medicii policlinicii au fost invitaţi  de către 
conducerea instituţiei, care, în numele Direcţiei Sanitare a Municipiului Bucureşti, le-a cerut să îşi 
exprime forma prin care doresc  să reorganizeze activitatea. 

• Centrul a fost înfiinţat printr-o Hotărâre de Guvern şi tot printr-un act normativ 
cu forţă juridică egală ar trebui să opereze şi reorganizarea.  

• salariaţii policlinicii s-au trezit în situaţia ca anumite spaţii să fie închiriate, cu 
destinaţia de cabinet medic de familie. Este cazul Secţiei de microchirurgie, a cărei activitate a fost 
desfiinţată prin înstrăinarea spaţiului, în condiţiile în care dotările acestei secţii răspundeau chiar unor 
standarde europene.  

• Primăria Sectorului 1 a inclus  clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Centrul 
într-un plan de consolidare. 

Concluzionând, doamna Tania Rădulescu, în numele autorilor memoriului,                        
a exprimat dorinţa de a nu se desfiinţa instituţia şi a solicitat comisiei sprijin pentru soluţionarea 
situaţiei deosebite cu care se confruntă. 

După audiere, domnul preşedinte Tudor Mohora a propus membrilor comisiei ca, 
într-o primă etapă a analizei, să se solicite informaţii, în raport şi de legislaţia care 
reglementează, în prezent, regimul juridic al acestor spaţii, Ministerului Sănătăţii,                     
Primăriei Municipiului Bucureşti şi Primăriei Sectorului 1.  În unanimitate, membrii comisiei 
sunt de acord cu propunerea în cauză. 

La punctul „Diverse” al ordinei de zi, membrii comisiei au luat în dezbatere 
solicitarea unui grup al membrilor Mişcării de Integrare Spirituală în Absolut de a a fi audiaţi de 
comisie.  În acest sens, domnul preşedinte Tudor Mohora a propus ca audierea să fie realizată de 
un consilier şi un expert al comisiei, în funcţie de rezultatul acesteia plenul urmând să hotărască. 
În unanimitate, membrii comisiei au fost de acord şi cu această propunere.   

În zilele de 24 şi 25 mai a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea în 
subcomisiile de lucru, procedând la  analiza şi dezbaterea aspectelor sesizate în memoriile 
repartizate pe subcomisii şi hotărând asupra propunerilor pe care urmează să le prezinte plenului. 

 

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