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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 

R  A  P  O  R  T 
 

privind activitatea Comisiei în perioada 1 ianuarie � 31 martie 2001 
 

 
 
 

Potrivit prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor, art.176             
� Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii, are obligaţia 
de a prezenta trimestrial Biroului Permanent Raportul asupra petiţiilor şi a 
modului de soluţionare a  acestora. În acest scop activitatea comisiei în trimestrul I 
a.c.,   s-a  desfăşurat după cum urmează:  

 
I. Definirea comisiei ca organ de lucru al autorităţii legislative şi 

exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Executivului � atribut 

esenţial de realizare a dreptului fundamental de petiţionare. 

Scopul şi rolul Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi 

pentru Petiţii este  de a examina petiţiile primite, de  a cerceta abuzurile şi actele 

de corupţie semnalate prin aceste petiţii şi de  a efectua anchete asupra   cazurilor 

sesizate  în care Camera Deputaţilor  � în plenul său � dispune aceasta. 

Ca organ de lucru permanent al Camerei Deputaţilor, comisia exercită 

controlul parlamentar asupra activităţii Executivului, în condiţiile regimului 

de separaţie, echilibru şi colaborare a autorităţilor publice ale statului de 

drept. 
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Exercitarea dreptului de control parlamentar este organic determinată de 

o corespunzătoare analiză a funcţionării principiului constituţional al 

separaţiei puterilor în stat, ce implică � sinalagmatic � o colaborare a acestora 

pe anumite nivele de autoritate. Din acest punct de vedere colaborarea dintre 

instituţiile statului de drept, trebuie să aibă ca finalitate reprezentarea propriilor 

responsabilităţi în cadrul unui mecanism specific, în care principiul 

�transparenţei� are un rol esenţial în construirea, modelarea şi realizarea 

dialogului social. 

Exercitarea dreptului de petiţionare � drept cetăţenesc de tradiţie în 

sistemul juridic românesc conform art. 47 din Constituţia României  � este o 

modalitate eficientă de rezolvare a unor probleme personale sau de grup, 

reprezentând în acelaţi timp şi o garanţie juridică generală pentru celelalte 

drepturi şi libertăţi. Corelativ acestui drept apare obligaţia autorităţilor publice de 

a examina şi răspunde la petiţii în termenele şi condiţiile stabilite prin lege, 

diferenţiate în funcţie de nivelul statal la care se află autoritatea publică sesizată. 

Controlul parlamentar, atribut esenţial de realizare  a dreptului de 

petiţionare este consacrat ca un control necesar, deplin şi diferenţiat, care se 

realizează prin mijloace şi căi adecvate, Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii fiind în acest context privită  nu ca un  subiect de drept 

independent, ci acţionând din împuternicirea şi în numele Camerei, potrivit 

competenţelor stabilite prin regulament. Realizarea acestui exerciţiu impune 

stabilirea unor prerogative precise, care să dea comisiei raţiunea existenţei şi 
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utilităţii sale, referitoare � în principal � la dreptul comisiei de a efectua anchete 

fără prealabila solicitare a acordului plenului Camerei Deputaţilor. 

Recunoscând competenţele ce revin autorităţilor investite cu atribuţii în 

combaterea fenomenului de abuz şi actelor de corupţie, Comisia îşi exercită 

autoritatea şi prin dreptul de a solicita acestor autorităţi să sprijine controlul 

parlamentar, prin mijloace şi căi specifice. 

 

II. Organizarea activităţii Comisiei de Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii. 

În scopul creşterii exigenţei şi operativităţii şi   pentru o mai completă şi 

eficientă finalitate  a memoriilor şi petiţiilor, activitatea s-a organizat pe patru 

subcomisii de analiză pe  domenii şi anume: 

• nemulţumiri privind înfăptuirea actului de justiţie şi activitatea 

organelor de poliţie ; 

• modul de privatizare a societăţilor comerciale şi activitatea 

autorităţilor aparţinând administraţiei publice ; 

• fond funciar, cultură şi culte           şi 

• probleme imobiliare, învăţământ şi sănătate. 

Fiecare din cele patru subcomisii, care cuprind 3 � 4 deputaţi, sunt  

coordonate de un membru al Biroului Comisiei (vicepreşedinte sau secretar). 

Acest sistem de organizare a activităţii Comisiei a permis implicarea 

concretă  şi cu responsabilitate a tuturor deputaţilor din comisie şi a fiecăruia 

în parte. 
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În perioada ce face obiectul prezentului Raport, comisia a primit şi 

soluţionat un număr de 623 memorii şi petiţii, respectiv cu cca. 8% mai mult 

decât în aceeaşi perioadă a anului 2000 ( în anexă se prezintă situaţia lucrărilor 

intrate la comisie în perioada 5 decembrie 2000 � şi martie 2001). 

Soluţionarea acestor memorii  şi petiţii primite la comisie în intervalul   

5 decembrie 2000 � 31 martie 2001 se prezintă numeric şi pe domenii după cum 

urmează:  

• un număr de  23   provin din legislaţia anterioară ( care au fost 

soluţionate în trimestrul I a.c. ) 

• şi    600     petiţii şi memorii primite în cursul trimestrului I ac. 

1. Domeniul Justiţiei. 

În raporturile cu puterea judecătorească, comisia a urmărit nu 

atât modul cum este înfăptuit actul de justiţie, cât, mai ales,               

administrarea acestuia, în limitele competenţelor constituţionale. Această strictă 

delimitare este absolut necesară, întrucât nu toate cele trei structuri organizatorice 

ale autorităţii judecătoreşti (instanţele judecătoreşti, Ministerul Public şi Consiliul 

Superior al Magistraturii) intră sub incidenţa exigenţelor pe care principiul 

separaţiei puterilor în stat le cere pentru definirea puterii judecătoreşti, care 

acţionează numai în limitele sistemului instanţelor judecătoreşti, singurele 

autorităţi publice chemate să înfăptuiască justiţia în stat, însă cu sprijinul 

Ministerului Public şi al Consiliului Superior al Magistraturii. 

Din cele aproape 50 de memorii şi sesizări adresate comisiei,          

32  de cazuri se referă la nemulţumiri privind soluţiile instanţelor de judecată, 
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majoritatea criticând atitudinea judecătorilor, apreciată ca subiectivă şi 

părtinitoare. 

Nu lipsit de importanţă este şi aspectul legat de                 

activitatea parchetelor, conţinutul majorităţii petiţiilor având ca obiect această 

problemă, făcând trimiteri la tergiversarea soluţionării unor cauze sesizate 

parchetului. Între acestea distingem cazul sesizat recent, cu ocazia efectuării unei 

deplasări la Râmnicu-Vâlcea, de un colectiv al comisiei, constituit pentru 

analizarea modului în care autorităţile statului (poliţie şi parchet), au soluţionat 

nereguli cu caracter infracţional. Am putut constata -  cu această ocazie -  cum o 

sesizare a instanţei (respectiv Tribunalul Vâlcea) având ca obiect cercetarea unei 

fapte ce poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj, săvârşită 

împotriva unui executor judecătoresc, sesizare transmisă Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Vâlcea, la sfârşitul lunii octombrie, anul trecut, nu este nici până în 

prezent finalizată. 

Dat fiind atât problematica sesizată, cât şi necesitatea stabilirii unor 

raporturi corespunzătoare, pe criterii strict profesionale cu instituţiile aparţinând 

puterii judecătoreşti, comisia şi-a propus ca, până la sfârşitul actualei sesiuni, să 

stabilească un contact şi dialog direct cu Ministrul Justiţiei şi Procurorul 

General al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. 

Dialogul în cauză se impune şi urmează a viza - în principal - 

problema legată de declararea recursului în anulare împotriva soluţiilor 

pronunţate de instanţele judecătoreşti în litigii având ca obiect reglementarea 

regimului juridic al imobilelor naţionalizate. 

2. În raporturile cu Poliţia, reprezentată � deopotrivă � de 

Inspectoratul General al Poliţiei şi de inspectoratele teritoriale, reţinem                 
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� deocamdată � operativitatea manifestată în efectuarea investigaţiilor solicitate 

de comisie şi trasmiterea măsurilor luate. 

Din analiza celor 42 de cazuri sesizate de la 1 ianuarie 2001 şi 

trasmise poliţiei dar şi a celor aflate în evidenţa comisiei din perioada legislaturii 

anterioare, apreciem ca necesară creşterea audienţei problemelor sesizate de 

cetăţeni în relaţia directă pe care aceştia o au cu poliţia, mai multă obiectivitate 

în analiza memoriilor şi o implicare mai responsabilă a persoanelor cu funcţii de 

conducere. 

3. În raporturile cu Puterea Executivă, am constatat un proces 

de colaborare greoi, materializat prin unele răspunsuri transmise cu întârziere , 

sau necorespunzător analizate, sub toate aspectele supuse verificării. 

Am desprins astfel de cazuri în zonele controlului acţiunii de 

privatizare şi în cele aparţinând domeniului de activitate al Ministerelor Sănătăţii 

şi Familiei, Muncii şi Solidarităţii Sociale, Educaţiei şi Cercetării. 

 Tot în această sesiune, comisia îşi propune  să poarte un dialog cu 

conducători ai unor structuri reprezentative, între care evidenţiem � în principal � 

pe Şeful Departamentului de Control al Guvernului, ca reprezentant cu 

atribuţii de control la nivelul Executivului. 

La fel de importante sunt şi întâlnirile pe care ni le propunem a le 

avea  cu reprezentanţii ministerelor din domeniul de activitate al cărora ne sunt 

semnalate cazuri ce intră în competenţa lor de soluţionare (respectiv, Ministerul 

Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării). 
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4. În domeniul Privatizării.  

O componentă distinctă a domeniului sesizat comisiei o constituie 

memoriile referitoare la neregulile din activitatea de privatizare. 

       Pe lângă dosarele preluate din legislatura anterioară, numai în 

acest trimestru au fost sesizate comisiei 49 de cazuri, unele dintre ele prezentând 

situaţii de o gravitate deosebită. Şi pe acest aspect, comisia a stabilit invitarea         

Ministrului Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiunilor 

Statului la un dialog având ca temă atât analiza modului în care s-a organizat şi 

desfăşurat procesul de privatizare, cât şi a controlului în etapa                 

post � privatizare.   De asemenea, se impune � în cadrul acestor discuţii � şi 

evidenţierea necesităţii verificării cu mai multă responsabilitate a unor aspecte 

deosebit de grave, superficial analizate până acum de către fosta autoritate � 

Fondul Proprietăţii de Stat, respectiv : 

• lipsa unor norme cadru de privatizare ; 

• eliminarea subiectivismului în aprecierea bonităţii şi capacităţii 

financiare a ofertanţilor şi vânzarea acţiunilor la preţuri cu mult sub nivelul celor 

acceptate de aceştia ; 

• nerespectarea clauzelor contractuale privind plata ratelor 

stabilite de către Fondul Proprietăţii de Stat ; 

• schimbarea obiectului de activitate şi nerespectarea clauzelor 

privind protecţia socială a salariaţilor; 

• ocolirea cadrului legal prin încheierea mascată a unor contracte 

de asociere în participaţiune, contracte în care �asociaţii� sunt persoane juridice, 

fără trecut şi fără realizări. 
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Pe agenda de lucru a comisiei se află � în prezent � analiza 

dosarelor referitoare la privatizarea unor societăţi comerciale de turism                 

( S.C.�B.T.T.� S.A., S.C. �NEPTUN-OLIMP� S.A., S.C. �MAMAIA� S.A.,      

S.C. �PREDEAL� S.A.) şi alimentaţie publică ( S.C. �DIHAM� S.A.,              

S.C. �CI-CO� S.A. ), multe dintre ele reluate tocmai pentru analiza 

necorespunzătoare efectuată în legislatura trecută. 

5. Domeniul autorităţii publice.  

 În raporturile cu autorităţile publice locale, comisia, analizând 

cazuistica, atât în acest trimestru ( peste 60 de memorii ), dar şi în perioada 

anterioară, consideră ca obligatorie creşterea responsabilităţii reprezentanţilor 

Guvernului în teritoriu şi a Ministerului Administraţiei Publice, care să se 

implice nemijlocit în eliminarea unor practici păguboase de analiză, ce, prin 

superficialitate şi formalism mai crează încă percepţia unor atitudini părtinitoare, 

dependente - inclusiv - de existenţa unor criterii politice. 

6. Domeniul Agriculturii.  

  La fel de ridicat rămâne  numărul memoriilor şi petiţiilor din 

domeniul Agriculturii, în special al celor ce vizează Legea fondului funciar               

nr. 18/1991, prin care sunt exprimate nemulţumirile cetăţenilor faţă de modul de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 1/ 2000. În perioada de referinţă s-au înregistrat 

la comisie 104   sesizări, care, în principal, privesc : 

• constituirea şi reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi forestiere,    

• refuzul comisiilor locale de punere în posesie a proprietarilor 

de terenuri care,  în unele cazuri,   a declanşat procese interminabile. 
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Este de menţionat şi intervenţia directă a subcomisiei de analiză 

coordonată de domnul secretar   Gheorghe Ariton în două cazuri  (comuna 

Hotarele, judeţul Giurgiu şi comuna Voluntari, judeţul Ilfov), intervenţie ce a făcut 

posibilă soluţionarea favorabilă a plângerilor, una dintre ele vizând situaţia a 26 

de proprietari. 

7. Domeniul  activităţii bancare.  

 Gravele semnale venite prin �mass-media� din zona         

activităţii bancare reprezintă pentru comisie un motiv ce reclamă                 

analiza din oficiu a acestor nereguli. În acest sens, comisia prin domnul 

preşedinte Av. Augustin Lucian Bolcaş şi domnul secretar Gheorghe Ariton,  a 

declanşat procedura specifică de informare,  documentare şi  analiză asupra 

cauzelor care au generat disfuncţionalităţi la nivelul Băncii Internaţionale a 

Religiilor şi  Băncii Populare, urmând ca � în raport de cele constatate � să 

aprecieze asupra oportunităţii unor etape ulterioare de analiză şi control. 

8.  Activitatea de analize şi anchete speciale. 

Atât importanţa domeniului din a cărui sferă de activitate  ne-au 

fost transmise memoriile, cât şi gravitatea aspectelor semnalate, ne-au 

determinat să constituim colective de anchetă - în limitele competenţei comisiei - 

care, pe lângă informaţiile solicitate autorităţilor de resort, să procedeze la 

verificarea sesizărilor, prin deplasări �la faţa locului� şi contactarea directă a 

celor implicaţi. 

Astfel de colective de anchetă au fost constituite pentru : 

• verificarea şi investigarea situaţiilor create la            

Banca Internaţională a Religiilor, precum şi a celor sesizate de: 
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• �IBM� şi �H.P.�, cazuri ce sunt coordonate direct de 

preşedintele comisiei, domnul Av. Lucian  Augustin Bolcaş şi domnul secretar 

Gheorghe Ariton; 

• analiza memoriilor privind situaţia creată la 

S.C.�BUCUR� S.A. Bucureşti,  analiza sesizărilor privind unele situaţii create la 

S.C. �MOBEST� S.A., analiza situaţiei şi sesizărilor de la �ROMTELECOM� 

cazuri ale subcomisiei coordonate de domnul vicepreşedinte Nicolae  Grădinaru; 

• analiza memoriului privind situaţia creată la S.C. �CI-CO� 

S.A Bucureşti, analiza memoriului privind situaţia de la S.C. � ALUTUS� S.A.  

Râmnicu Vâlcea şi verificarea memoriului Sindicatului Vameşilor din judeţul 

Timiş, cazuri ale subcomisiei coordonate de domnul Vicepreşedinte Simedru Dan 

Coriolan; 

• analizarea cazului sesizat de Ludovic Albu de la 

Radiodifuziunea Română, caz al subcomisiei coordonate de domnul secretar 

Mihail Sireţeanu; 

Până în prezent s-au efectuat deja trei  deplasări în teritoriu, la 

Braşov şi Râmnicu Vâlcea şi comuna Voluntari. 

În acelaşi context, comisia a hotărât monitorizarea zilnică a 

presei centrale pentru a se putea autosesiza în legătură cu abuzurile şi actele de 

corupţie semnalate prin presă.  

O asemenea metodă de analiză dovedeşte nu numai eficienţa şi 

operativitatea în soluţionare, dar crează în acelaşi timp şi premisele unei 

încrederi sporite a cetăţeanului în demersul său către autoritatea legislativă, la 
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care se adaugă o mai mare atenţie şi receptivitate a instituţiilor abilitate prin lege 

cu soluţionarea � pe fond � a problematicii sesizate. 

 

 

 

9. Primirea în audienţă � componentă a asigurării dreptului de 

petiţionare al cetăţeanului � a reprezentat pentru comisie şi modalitatea cunoaşterii 

�pe viu� a unora dintre problemele cu care se confruntă electoratul.  

Astfel, de două ori pe săptămână ( respectiv, marţi şi miercuri ) 

toţi membrii comisiei au asigurat audienţe celor 68 de cetăţeni care au solicitat 

să prezinte şi să susţină direct plângerile formulate.  

Pe acest aspect, comparativ cu perioada anterioară, constatăm o 

îmbunătăţire a �dialogului legislativului cu cetăţeanului� care, în perspectivă, 

poate deschide şi asigura coordonatele benefice ale acestei comunicări, tocmai 

prin creşterea încrederii pe care cetăţeanul trebuie să o aibă faţă de cei aleşi.  

10.  Analiza situaţiilor statistice.  

Din datele şi informaţiile înregistrate şi analizate vizând activitatea 

comisiei pe trimestrul I a.c, rezultă următoarele: 

• pe lângă cele 237 de dosare înregistrate în legislatura 

anterioară şi preluate de comisie în noua sa componenţă, pe rol se află în acest 

trimestru încă 656 dosare ; 

• 116 memorii au fost soluţionate favorabil, în multe 

dintre acestea intervenţia directă şi insistenţa comisiei având un rol    

determinant ; asemenea situaţii s-au evidenţiat în activitatea de aplicare a legii 

fondului funciar ( aproximativ 30 petiţii ); schimbarea preşedintelui consiliului 
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de administraţie şi directorului general al S.C. �AGROINDUSTRIALA� S.A. 

Găieşti, judeţul Dâmboviţa, în soluţionarea unor probleme locative                 

( de exemplu, cazul Smeu din Râmnicu Vâlcea ),  din domeniul învăţământului    

( de exemplu, schimbarea , după confirmarea sesizării, a directorului Liceului 

Pedagogic din Beiuş şi a Inspectorului General al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean  Bihor ), sau din activitatea autorităţilor administraţiei publice locale ( 

cazul sesizării Asociaţiei Locatarilor nr.125 din Bacău, privind reţeaua de 

alimentare cu apă a municipiului,  sesizare constatată ca reală, fapt ce a 

determinat iniţierea unui program de înlocuire a vechii     reţele ). 

 

III. Eficienţa comisiei şi necesitatea modificării reglementărilor 

privind exercitarea rolului de control parlamentar. 

Atât din analiza activităţii în acest prim trimestru, cât şi în perioada 

anterioară, constatăm o eficienţă scăzută a rolului exercitat de comisie, principala 

cauză fiind lipsa unor mijloace şi instrumente specifice de analiză şi control. 

Se impune astfel, modificarea reglementărilor ce privesc cercetarea 

fenomenului de abuz şi actelor de corupţie, prin stabilirea unor prerogative 

precise, care să asigure o plasare distinctă a comisiei, atât în raportul cu 

celelalte comisii � permanente şi speciale - , cât şi cu structurile tehnice ale 

Camerei � respectiv, direcţii şi servicii -, prerogative ce � obligatoriu � trebuie să 

conducă la evitarea paralelismului, atât pe componenta transmiterii sesizării, cât 

şi pe cea a soluţionării pe fond a acesteia. 

În relaţiile cu celelalte autorităţi ale statului, exercitarea atributului de 

�cercetare� a abuzurilor trebuie să se realizeze atât împreună cu acestea, cu 

respectarea zonei specifice de competenţă, dar şi independent, însă prin 
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asigurarea din partea acestor autorităţi a pârghiilor de informare şi 

documentare dar şi de analiză propriu-zisă a fenomenului sesizat. 

După cum, tot la fel de important apare şi necesitatea trasmiterii la 

comisie a proiectelor de legi prin care se propun modificări legislative în zone 

confluente competenţei noastre. 

Toate acestea au menirea să realizeze o comunicare reală între 

autorităţile chemate să dea cetăţeanului încredere în funcţionarea statului de drept. 

În afara celor menţionate, lipsa  unei reglementări unitare în domeniu, 

care va cuprinde inclusiv controlul asupra acestei activităţi, crează nu numai 

disfuncţionalităţi la nivelul autorităţilor implicate dar şi confuzii majore în 

perceperea de către cetăţeni a eficienţei sistemului, în ansamblul său.  

Corelativ dreptului de petiţionare autorităţile publice au obligaţia de a 

examina şi răspunde la petiţii, în termenele şi în condiţiile stabilite prin lege. 

Aceste prevederi implică obligativitatea pentru autoritatea legiuitoare de a elabora 

o LEGE prin care să se prevadă aceste condiţii şi termene.  

Având în vedere faptul că, în activitatea  sa specifică, Comisia pentru 

Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii  se confruntă cu multe greutăţi în 

soluţionarea petiţiilor datorită lipsei  unei asemenea reglementări, membrii 

comisiei,  au elaborat un proiect de lege,  ca iniţiativă parlamentară, proiect   

care este în curs de finalizare,  la  comisie.  

11.  Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii comisiei. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de 

Regulamentul Camerei Deputaţilor (  Cap. 6 ) comisia are nevoie de un personal 

de specialitate,  competent pentru a răspunde la aceste cerinţe. 
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În acest scop, Biroul Comisiei solicită Biroului Permanent 

suplimentarea cu două posturi de experţi � specialişti, unul pentru domeniul 

agriculturii � în special legea fondului funciar şi cel de al doilea pentru problemele 

ce fac obiectul ordinei publice respectiv Ministerul de Interne şi Ministerul 

Apărării Naţionale. 

Pentru soluţionarea postului şi a specialistului pentru probleme de 

agricultură, Biroul Comisiei a înaintat deja pentru aprobare Biroului Permanent, 

memorandumul intern nr. 10.324/ 28 februarie 2001, prin transferarea postului 

existent de la Direcţia pentru Relaţii Publice din structura Secretariatului General 

al Camerei Deputaţilor, la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi 

pentru Petiţii. 

Totodată am solicitat Biroului Permanent,  prin memorandumul 

intern cu nr. 10.004/9 ianuarie 2001,  suplimentarea cu un post de referent, care 

să asigure  în bune condiţii şi la timp componentele activităţii                 

tehnico - administrative  a comisiei.  

     

 

                                                  P R E Ş E D I N T E,  

                                           Av. Lucian  Augustin  Bolcaş  
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