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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  8, 9 şi 10 noiembrie  2005 

 
La lucrările comisiei din 8, 9 şi 10 noiembrie a.c., au participat toţi membrii comisiei.  
Şedinţele au fost conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 
 
Şedinţa comisiei din 8 noiembrie a.c. 
 
Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Valer Dorneanu a supus atenţiei membrilor 

comisiei situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 31 octombrie – 4 noiembrie a.c. ; 
S-au luat în discuţie cele 12 memorii adresate comisiei şi s-au făcut propuneri privind 

modul de analiză şi soluţionare. 
Referitor la sesizarea domnului Călinescu Florin Romeo din Giurgiu s-a hotărât 

aşteptarea concluziilor Inspectoratului General al Poliţiei, instituţie sesizată de comisie.  
În ceea ce priveşte memoriul adresat comisiei noastre de către  numitul                       

Mihai Moldoveanu, aflat în executarea unei pedepse privative de libertate, comisia urmează să se 
pronunţe după primirea informării privind concluziile comisiei similare din Senat. 

În finalul şedinţei, membrii comisiei au hotărât asupra asigurării audienţelor,                   
în perioada 14 - 18 noiembrie  a.c.,  după cum urmează : 

• marţi 15 noiembrie - domnul deputat Mihail Sireţeanu ; 
• miercuri 16 noiembrie  - domnul deputat Cătălin Micula ; 
•   joi 17 noiembrie - domnul deputat Ilie Merce. 

 
Şedinţa comisiei din 9 noiembrie a.c. : 
 
În cadrul şedinţei din 9 noiembrie a.c., membrii comisiei au procedat la purtarea unui 

dialog cu domnul Daniel Marius Morar – Procuror Şef al Departamentului Naţional 
Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu l-a invitat pe domnul Procuror Şef Daniel Marius 
Morar să facă o prezentare privind  modul de colaborare dintre instituţiile noastre, în contextul 
existenţei unei similitudini de obiecte de preocupare, dar şi al diferenţei privind metodele de 
acţiune.  

Domnul Procuror Şef Daniel Marius Morar, a precizat că relaţia Departamentului 
Naţional Anticorupţie cu celelalte autorităţi, implicit cu Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor 
din Camera Deputaţilor, se desfăşoară în cadrul strict impus de lege. 
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Domnul preşedinte Valer Dorneanu a pus în discuţie situaţia determinată de faptul că 

la comisie s-au primit sesizări, privitoare la persoane care sunt supuse  cercetărilor, prin 
abordarea strict politică a cazului şi i-a solicitat domnului Procuror Şef să  răspundă  dacă a 
sesizat asemenea tendinţe şi cum dejoacă diversele ingerinţe ale politicului, în situaţiile în care 
Departamentul Naţional Anticorupţie este sesizat doar pentru  a provoca publicitatea negativă,              
la momentul înregistrării şi vizualizarea momentului prezentării persoanei la cercetare. 

În răspunsul său,  domnul Daniel Marius Morar  a precizat faptul că departamentul se 
va strădui, pe cât posibil, să nu facă o astfel de publicitate negativă, păguboasă, până la urmă, 
chiar cercetării. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu a supus discuţiei şi situaţia creată de faptul că 
citarea părţilor în dosarul de cercetare se face şi atunci când nu se constată existenţa elementelor 
constitutive ale infracţiunii, împrejurare de natură să marcheze compromiterea  celui cercetat, 
mai ales atunci când lupta politică face acest transfer de autoritate, în zona cercetării penale. 

Domnul Procuror Şef Daniel Marius Morar a răspuns, cu menţiunea că nu sunt cauze 
cărora să li se acorde o atenţie prioritară, iar Departamentul Naţional Anticorupţie nu se simte 
vinovat că anumite dosare  nu s-au lucrat, luni de zile. 

Discuţiile purtate de membrii comisiei cu domnul Procuror Şef Daniel Marius Morar, 
au avut, de asemenea, în vedere şi : 

• parcursul sesizărilor la Departamentul Naţional Anticorupţie şi procedura 
desfăşurării cercetării, în funcţie de competenţa materială sau teritorială ;  

• monitorizarea cauzelor care rămân în cercetare la nivelul Departamentului 
Naţional Anticorupţie şi sunt înaintate serviciilor teritoriale ; 

• situaţiile cu care comisia s-a confruntat, determinate de neprimirea unor 
răspunsuri din partea unor astfel de structuri ale Departamentului Naţional Antuicorupţie ; 

 
În cea de-a doua parte a şedinţei, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele 

patru subcomisii de lucru. 
 

Sedinţa comisiei din 10 noiembrie a.c. : 
 
Pe ordinea de zi a comisiei a fost trecut un singur punct, respectiv dialogul cu domnul 

Jozsef Birtalan, Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, având ca temă 
strategiile privitoare la statutul funcţionarului public. 

Discuţiile au avut ca obiect statutul funcţionarului public şi situaţiile referitoare la 
respectarea prevederilor legale privind funcţionarii publici, în contextul numeroaselor sesizări 
primite de comisie sau semnalate în presă, referitoare la demiteri abuzive sau schimbări din 
funcţie pe criterii politice. 

De asemenea, s-a luat în discuţie intenţia transformării şefilor serviciilor publice 
decentralizate în manageri numiţi pe o durată determinată, măsură care, în opinia comisiei, 
limitează continuitatea în muncă şi stabilitatea funcţionarilor publici. 
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În perspectiva transformării prefecţilor în înalţi funcţionari publici,   membrii 

comisiei şi-au exprimat rezerve în legătură cu faptul că actualii prefecţi, numiţi pe criterii 
politice, vor fi supuşi doar unei examinări şi nu unui concurs  la care să aibă acces şi candidaţi 
care au urmat cursuri de specializare în acest sens. 

Referitor la demiterea sau  schimbarea unor funcţionari publici, precum şi asupra 
situaţiilor concrete cu care agenţia s-a confruntat în anul 2005, s-a convenit asupra unei noi 
întâlniri, când domnul Jozsef Birtalan va prezenta comisiei un raport, în acest sens. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu a menţionat că unul dintre motivele care au 
impus invitarea domnului Jozsef Birtalan la acest dialog, l-a reprezentat şi situaţia creată în 
judeţele Harghita şi Covasna, unde, pentru numirea în toate funcţiile publice, candidaţilor le este 
impusă şi cunoaşterea limbii maghiare. În acest sens, i-a solicitat preşedintelui agenţiei să 
răspundă cum înţelege să motiveze o astfel de conduită. 

Domnul Jozsef Birtalan a precizat că legea administraţiei publice prevede această 
condiţie doar pentru funcţionarii care-şi desfăşoară activitatea în serviciile ce impun relaţii 
directe cu publicul şi din acest punct de vedere este greu de făcut o delimitare a                        
serviciilor publice. 

 
. 
În continuarea şedinţei, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele                 

patru subcomisii de lucru. 
 

 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                                    Valer  Dorneanu       
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