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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 27, 28 şi 29 martie  2007 

 
 

Şedinţa comisiei  din 27 martie  2007 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv :                

Tudor Mohora – preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – 

vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu şi Mircea Costache – secretari, Nicolae Bădălău, 

Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Valer Dorneanu, Aurelian Pavelescu, 

Ioan Dumitru Puchianu, Cornel Ştirbeţ şi Petre Ungureanu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                 

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

1.  Informare privind memoriul adresat comisiei de către ziaristul Sorin 

Ovidiu Bălan, în care sesizează presupuse abuzuri ale domnului Ralu Filip – 

preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului. 

2.   Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada 19 - 23 martie 2007. 

3. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                

2 – 6 aprilie 2007. 

4.   Diverse. 
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La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului informarea privind memoriul adresat comisiei de către 

ziaristul Sorin Ovidiu Bălan, memoriu în care acesta sesizează presupuse abuzuri 

ale domnului Ralu Filip – preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului. 

În acest sens, domnul preşedinte Tudor Mohora dă cuvântul 

membrilor comisiei, pentru a-şi spune punctul de vedere. 

Domnul deputat Ilie Merce menţionează faptul că nu este pentru 

prima dată când domnul Ralu Filip – preşedintele Consiliului Naţional al 

Audiovizualului este reclamat la comisia noastră şi este de părere că ar fi deosebit 

de utilă purtarea unei discuţii cu acesta, în plenul comisiei. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu solicită prezentarea 

cazului de către consilierul căruia i-a fost repartizat dosarul. 

Doamna expert Cornelia Costin menţionează că – în memoriul său – 

ziaristul Sorin Ovidiu Bălan sesizează în legătură cu un presupus „lanţ de abuzuri” 

ale domnului Ralu Filip – preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, 

care este acuzat că prin atitudinea sa faţă de persoana ziaristului şi prin „măsurile 

abuzive de sancţionare repetată a postului Naţional TV”, urmăreşte desfiinţarea 

sau măcar cenzurarea singurei emisiuni de investigaţii jurnalistice ce se mai 

difuzează pe posturile de televiziune româneşti. De asemenea, ziaristul acuză 

preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului de abuz în serviciu, prin 

faptul că îşi foloseşte funcţia pentru a tempera sau chiar stopa lupta împotriva 

corupţiei, pe care respectivul ziarist, autor al memoriului, o sprijină prin emisiunea 

sa „Echipa de investigaţii”. 
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Enumerând cinci sancţiuni cel puţin aberante, ziaristul petiţionar vrea 

să demonstreze că domnul Ralu Filip „a încălcat grav atât statutul funcţionarului 

public, cât şi codul penal ... folosindu-şi funcţia” şi consideră că preşedintele 

Consiliului Naţional al Audiovizualului urmăreşte „cu premeditare denigrarea sa 

ca jurnalist de investigaţii” şi inducerea faptului că „posturile de televiziune pot 

pierde (prin amenzile date abuziv de Consiliul Naţional al Audiovizualului) foarte 

mulţi bani, dacă-l mai angajează. 

Conştient de faptul că, în fond, problemele cu care se confruntă sunt 

de domeniul instanţei judecătoreşti, domnul Sorin Ovidiu Bălan informează 

comisia, prin memoriul său, că s-a adresat justiţiei, deschizând „mai multe procese 

atât împotriva domnului Ralu Filip, cât şi a Consiliului Naţional al 

Audiovizualului” şi deşi a câştigat aceste procese, domnul Ralu Filip continuă 

presiunile, urmărind denigrarea petiţionarului, ca jurnalist de investigaţii.               

Astfel, petiţionarul solicită comisiei sprijin pentru stoparea tuturor acestor abuzuri. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora este de părere că ar fi necesar ca să 

se solicite petiţionarului punerea la dispoziţie a tuturor documentelor care să 

justifice cele menţionate în memoriu. 

Domnul deputat Petre Ungureanu menţionează că a studiat cu atenţie 

Nota întocmită de către doamna expert Cornelia Costin, dar – pentru o mai bună 

informare a sa – doreşte ca, după terminarea şedinţei, să i se pună la dispoziţie 

întreg memoriul petiţionarului. 

De asemenea, domnul deputat Petre Ungureanu menţionează că                

– în calitate şi de avocat – personal, este nemulţumit de calitatea emisiunilor 

realizate de către domnul Sorin Ovidiu Bălan, prin faptul că – de multe ori –                

în cursul emisiunilor, ziaristul obişnuieşte să dea verdicte substituindu-se astfel 
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instanţelor judecătoreşti.  Mai mult decât atât, domnul deputat Petre Ungureanu 

precizează că petiţionarul – în calitatea sa de ziarist – nu poate face aprecieri 

privind vinovăţia sau nevinovăţia asupra unei persoane şi maniera de abordare a 

anchetei jurnalistice depăşeşte cu mult o anchetă jurnalistică, intrând într-o 

dezbatere judiciară. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu solicită ca – pentru 

săptămâna viitoare – să se prezinte o situaţie a tuturor memoriilor care au avut ca 

tematică abuzuri săvârşite de către Consiliul Naţional al Audiovizualului, după 

care comisia va putea aprecia dacă este necesară invitarea domnului Ralu Filip la 

o audiere în plenul comisiei. 

Doamna expert Cornelia Costin menţionează că au fost câteva cazuri 

cu care comisia a fost sesizată, respectiv cele pe probleme de licenţă de emisie şi 

nu a existat înregistrat la comisie - până în prezent - un caz asemănător cu cel al 

domnului Sorin Ovidiu Bălan. 

În final, domnul preşedinte Tudor Mohora precizează că – potrivit 

Regulamentului comisiei – înainte de a proceda la o audiere, comisia noastră 

trebuie să obţină toate informaţiile necesare asupra unui caz. Astfel, Domnia sa 

propune să se facă solicitarea către petiţionar de a pune la dispoziţia comisiei toate 

documentele de care dispune, pentru a proba cele menţionate în memoriu, 

documentaţie care va fi adusă la cunoştinţa tuturor domnilor deputaţi – membrii ai 

comisiei.  

În al doilea rând, domnul preşedinte Tudor Mohora propune remiterea 

memoriului respectiv domnului Ralu Filip – preşedintele Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, cu solicitarea de a transmite comisiei punctul său de vedere.              

După epuizarea celor două demersuri menţionate şi după primirea răspunsului din 
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partea domnului preşedinte Ralu Filip, comisia va putea aprecia, în continuare, 

asupra etapelor ulterioare ale analizei : respectiv, dacă va fi necesară invitarea la 

un dialog atât a domnului Sorin Ovidiu Bălan, cât şi a domnului preşedinte                 

Ralu Filip, sau oportunitatea transmiterii memoriului către Comisia pentru cultură, 

arte şi mijloace de informare în masă, competentă cu controlul – pe fond –                

a Consiliului Naţional al Audiovizualului. 

La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie,  în perioada 19 - 23 martie  a.c., plenul consultând situaţia celor                

39 cauze, privitoare la nemulţumirile cetăţenilor.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora, observând că multe din memoriile 

înregistrate la comisie, în perioada de referinţă, sunt remise Consiliului Superior al 

Magistraturii, precizează că a început să se simtă o schimbare de atitudine a 

acestei autorităţi în relaţia sa cu comisia noastră, resimţindu-se totodată şi o ieşire 

din tiparul respingerii oricărei sesizări legate de inadvertenţe în procedurile de 

cercetare sau de judecare. Consiliul Superior al Magistraturii remite comisiei 

răspunsuri în al căror conţinut se arată şi concluziile unor cercetări şi verificări 

efectuate de această instituţie, ceea ce este un lucru îmbucurător. 

Luând cuvântul, domnul deputat Petre Ungureanu menţionează că               

– în calitate de deputat, fost membru al Comisiei juridice, de disciplină şi  

imunităţi – a întâlnit multe situaţii în care răspunsurile remise de către Consiliul 

Superior al Magistraturii nu au fost deloc mulţumitoare, chiar dimpotrivă.                

Astfel, Domnia sa solicită ca – pe viitor – să–i fie aduse la cunoştinţă toate 

cazurile adresate comisiei, ce ţin de Consiliul Superior al Magistraturii, având în 

vedere şi experienţa sa acumulată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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În continuarea şedinţei, domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu 

solicită informaţii cu privire la memoriul înaintat comisiei de către domnul                

Creţu I. Eugen Ioan din Bucureşti, înregistrat sub nr.12.498/22 martie a.c. 

Doamna consilier Elena Dumitru precizează că, în memoriul depus de 

petiţionar, acesta solicită sprijin pentru preschimbarea unor bancnote de                 

50.000 ROL, emisiunea 2000, care şi-au încetat puterea de circulaţie din                

anul 2003. Totodată, doamna consilier Elena Dumitru înştiinţează plenul comisiei 

asupra faptul că Banca Naţională a României a comunicat deja petentului care sunt 

dispoziţiile legale în materie, dar şi intenţia de a identifica o soluţie legală. 

Subiectul petiţiei nefăcând parte din domeniul de competenţă al comisiei noastre, 

doamna consilier Elena Dumitru menţionează că s-a transmis deja un răspuns 

petiţionarului, în acest sens, dosarul urmând a fi apoi clasat. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora, referindu-se la memoriul înaintat 

comisiei de către domnul prof. Bacalu Ioan din Bucureşti, menţionează că acesta, 

în memoriul său, sesizează asupra unor presupuse abuzuri săvârşite de către 

funcţionari din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, urmând ca respectivul 

memoriu să fie transmis acestei instituţii – spre competentă analiză şi verificare. 

După primirea acestui răspuns, comisia va putea aprecia asupra etapelor ulterioare 

ale analizei. 

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

audienţelor pentru perioada 2 – 6 aprilie  a.c., plenul comisiei hotărăşte astfel : 

• marţi 3 aprilie  -  domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 
• miercuri 4 aprilie  - domnul deputat Petre Ungureanu 
• joi  5 aprilie  - domnul deputat Ilie Merce 

urmând ca în zilele de 2 şi 6 aprilie   a.c. audienţele să fie asigurate prin 

cabinetul preşedintelui comisiei. 
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La punctul “Diverse” al ordinei de zi, domnul preşedinte                 

Tudor Mohora adresează rugămintea domnului deputat Ioan Dumitru Puchianu – 

preşedintele subcomisiei pentru cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran 

şi de scoatere la vânzare a acestuia, să dispună măsurile ce se impun pentru 

urgentarea verificărilor, astfel încât activitatea respectivei subcomisii să se 

încadreze în termenul legal, stabilit prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.6/2007. 

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte  

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 28 şi 29  martie  a.c., deputaţii şi-au desfăşurat activitatea  

pe cele patru subcomisii de lucru, procedând la analiza aspectelor sesizate de 

petiţionari şi a răspunsurilor comunicate comisiei de către autorităţile competente 

cu soluţionarea problemelor prezentate în petiţiile şi memoriile adresate comisiei. 

      
 

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