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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 februarie 2006 

 
La şedinţă au participat toţi membrii comisiei : Valer Dorneanu – preşedinte, 

Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi,  Mihail Sireţeanu şi Dragoş Dumitriu 
– secretari, Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Cătălin Micula, Mircea 
Costache, Tudor Mohora, Eugen Nicolicea, Aurelian Pavelescu şi Ioan Dumitru Puchianu, 
lucrările comisiei fiind conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă :  
1. Analiza Proiectului de Raport al activităţii comisiei pe Semestrul II al anului 2005 ; 
2. Întâlnirea cu domnul Daniel Marius Morar – Procuror Şef al Departamentului 

Naţional Anticorupţie, în legătură cu dosarele înregistrate la comisia noastră referitoare la 
sesizările omului de afaceri Dinu Patriciu şi primarului Municipiului Constanţa, Radu Mazăre, în 
ambele cazuri reclamându-se abuzuri ale procurorilor şi încălcări ale drepturilor cetăţeneşti şi 
procesuale – miercuri, 8 februarie a.c. – ora 10:00   ; 

3. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 30 ianuarie –  3 februarie 2006 ; 
4.   Stabilirea programului deplasărilor în teritoriu ; 
5.  Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză şi prezentarea rapoartelor de activitate 

ale acestor subcomisii de lucru. 
  

Luând în discuţie primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte                        
Valer Dorneanu a supus atenţiei plenului Proiectul de Raport privind activitatea comisiei pe 
Semestrul II al anului 2005 şi a solicitat domnilor deputaţi să-şi exprime fiecare punctul de 
vedere şi  să se facă propunerile de modificare asupra acestui Proiect de Raport. 

Au luat cuvântul domnii deputaţi Mircea Costache şi Tudor Mohora. 
Domnul deputat Mircea Costache a menţionat că acest Raport de activitate 

corespunde realităţii, doar că acolo unde în Raport s-a vorbit despre instituţiile care au întârziat 
să trimită răspunsurile la adresele înaintate de către comisie, s-a omis menţionarea Prefecturii 
judeţului Buzău. 

De asemenea, domnul deputat Mircea Costache a apreciat ca fiind prea elegantă 
formula “o colaborare eficientă a Legislativului cu Executivul” în raport cu refuzul unor miniştrii 
de a răspunde invitaţiei adresate de  comisia noastră. 
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Domnul deputat Tudor Mohora a apreciat că Proiectul de Raport privind activitatea  
comisiei pe Semestrul II al anului 2005 este destul de cuprinzător, cu excepţia câtorva chestiuni 
de formulare.  

În acest sens, domnia sa a anunţat plenul comisiei că va depune la secretariatul tehnic 
propunerile sale de modificare şi a solicitat ca cei care au redactat Proiectul de Raport să revadă 
materialul şi să aducă modificările care se impun. 

Totodată, domnul preşedinte Valer Dorneanu a adresat rugămintea şi celorlalţi domni 
deputaţi care nu au luat cuvântul, să depună la secretariatul tehnic propunerile de modificare 
asupra acestui Proiect de Raport. 

La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu a supus plenului 
comisiei situaţiei care s-a creat cu ocazia invitării la un dialog a Procurorului  Şef al 
Departamentului Naţional Anticorupţie – domnul Daniel Marius Morar, invitaţie care s-a făcut în 
urma hotărârii plenului comisiei. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu a precizat că acea invitaţie a avut ca obiectiv 
analizarea raporturilor care există între Justiţie, între Parchet şi celelalte puteri şi mai exact 
pentru a se vedea dacă există imixtiuni ale politicului în zona Parchetului, dacă există ingerinţe şi 
dacă activitatea Parchetului se desfăşoară în parametrii constituţionali. 

De asemenea, domnul preşedinte Valer Dorneanu a reamintit membrilor comisiei 
faptul că această invitaţie s-a făcut şi datorită primirii la comisie a două memorii din partea 
omului de afaceri – Dinu Patriciu şi a domnului Radu Mazăre – Primarul Municipiului 
Constanţa, în ambele cazuri pretinzându-se faptul că se încalcă drepturi fundamentale ale omului, 
dar că mai ales – în concluziile fiecărui memoriu - se menţionează că se exercită presiuni şi că 
scopul anchetelor nu ar fi stabilirea unor vinovăţii personale, ci scopuri politice. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu a subliniat că – aşa după cum s-a discutat şi în 
dezbaterile comisiei – nu se vor aborda probleme concrete legate de  invinuirile care se aduc 
celor doi petenţi şi că potrivit principiului separaţiei puterilor în stat, potrivit principiului 
independenţei judecătorilor, autonomiei justiţiei, cercetarea fiecărui dosar rămâne de competenţa 
exclusivă a organelor din sistemul puterii judecătoreşti. 

De asemenea, domnul preşedinte Valer Dorneanu a adus la cunoştinţa plenului faptul 
că – la comisie – s-a mai primit un dosar din partea cunoscutului ziarist Sorin Roşca Stănescu, 
care se plânge de aceleaşi tipuri de imixtiuni, de ingerinţe, de presiuni ale politicului.  

Totodată, domnia sa a informat plenul comisiei că a avut o discuţie telefonică cu 
domnul Procuror Şef Daniel Marius Morar, care, sub pretextul că cele două dosare se află încă în 
curs de urmărire penală asupra cărora nu ar trebui să se poarte discuţii, acesta a anunţat că nu 
poate onora invitaţia comisiei din 8 februarie a.c. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu a înştiinţat membrii comisiei că i-a făcut 
cunoscut domnului Procuror Şef Daniel Marius Morar faptul că la acest dialog nu se vor avea în 
vedere discutarea unor probleme de urmărire, ci numai aspecte de principiu, de ingerinţă politică 
şi în mod subsidiar asupra faptului că ingerinţa aceasta presupune şi aspecte abuzive care duc la 
încălcarea drepturilor cetăţeneşti. 
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Au luat cuvântul domnii deputaţi : Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – 
vicepreşedinţi, Dragoş Dumitriu – secretar, Tudor Mohora, Cătălin Micula, Mircea Costache, 
Eugen Nicolicea, Ilie Merce, Nicolae Bădălău, Ioan Dumitru Puchianu. 
 

Domnul deputat Tudor Mohora şi-a exprimat surprinderea faţă de neonorarea acestei 
invitaţii de către Procurorul Şef Daniel Marius Morar şi apreciază acest lucru ca o sfidare a unei 
comisii parlamentare asupra căreia ar trebui să se manifeste mai mult respect. De asemenea, 
domnia sa a apreciat că la această „provocare”, comisia ar trebui să răspundă potrivit statutului 
pe care-l are, ca şi comisie parlamentară, chiar de a informa plenul  Camerei Deputaţilor în 
legătură cu acest impas cu care comisia se confruntă. 

Domnul deputat Cătălin Micula a menţionat faptul că această comisie, prin titulatura 
sa, trebuie să intervină în cercetarea şi analizarea faptelor, indiferent de cine este ea sesizată.            
De exemplu, domnul deputat Cătălin Micula, a observat înregistrarea unui număr mare de petiţii 
din domeniul justiţiei şi a apreciat că această comisie trebuie să aibă dreptul de a cerceta 
abuzurile sesizate, indiferent când şi cum apar acestea. De asemenea, domnia sa a precizat că 
nimeni nu are dreptul de a refuza o comisie parlamentară care doreşte să cerceteze săvârşirea 
unui abuz şi a propus plenului comisiei să retrimitem domnului Procuror Şef Daniel Marius 
Morar, o înştiinţare cu privire la obligativitatea prezentării sale la o discuţie cu comisia, nefiind 
însă de acord cu înştiinţarea plenului Camerei Deputaţilor, acest lucru fiind de lungă durată. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – secretarul comisiei, a propus invitarea la un 
dialog a celor trei petiţionari, respectiv domnii Dinu Patriciu, Radu Mazăre şi Sorin Roşca 
Stănescu. În acest sens, domnia sa a reamintit şi prevederile art.53 din Regulament, potrivit 
căruia comisia are posibilitatea de a face această şedinţă cu uşile închise. După ascultarea celor 
trei petenţi care au sesizat comisia şi în cazul în care Departamentul Naţional Anticorupţie nu va 
avea totuşi amabilitatea de  a răspunde invitaţiei comisiei pentru purtarea unui dialog, atunci 
comisia va putea sesiza plenul Camerei Deputaţilor pentru a se solicita inceperea unei anchete. 

 Domnul deputat Mircea Costache, luând cuvântul, a adus la cunoştinţa tuturor 
domnilor deputaţi, dorinţa domniei sale de a demisiona din această comisie, nemulţumit fiind de 
felul cum – în general - instituţii ale statului răspund şi tratează această comisie a Parlamentului 
României. 

Referitor la cele două invitaţii adresate Ministrului Justiţiei şi Procurorului Şef al 
Departamentului Naţional Anticorupţie, în final neonorate, domnul deputat Ilie Merce a precizat 
faptul că nu este pentru prima oară când  această comisie se confruntă cu asemenea situaţii, dar 
că atât comisia, cât şi Parlamentul României, în ansamblu, este pusă într-o postură delicată.  

Domnul deputat Eugen Nicolicea, exprimându-şi părerea faţă de această neonorare a 
invitaţiei de către Procurorul Şef al Departamentului Naţional Anticorupţie, a subliniat că în 
cadrul Parlamentului României există o comisie specializată pentru cercetarea abuzurilor şi 
datoria fiecărui deputat – în parte – ca şi a fiecărui procuror, este  aceea ca atunci când se 
semnalează o încălcare a drepturilor, libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, aceştia să ia 
atitudine conform prerogativelor pe care le au. De asemenea, domnia sa a menţionat că această 
formulă este cuprinsă şi în Jurământ, acesta  reprezentând condiţia fără de care nu se poate 
îndeplini funcţia respectivă şi totodată şi-a exprimat nemulţumirea faţă de lipsa unor sancţiuni cu 
privire la încălcarea jurământului. 
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De asemenea, domnul deputat Eugen Nicolicea s-a referit şi la rolul Ministerului 
Public, amintind : 

• prevederile art.131 din Constituţie : „Ministerul Public reprezintă 
interesele generale ale cetăţenilor şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor”, ceea ce - după părerea dânsului - demonstrează că această comisie se află de aceeaşi 
parte a baricadei cu Departamentul Naţional Anticorupţie.  

• prevederile art.132, alin.1 din Constituţie : „Procurorii îşi desfăşoară 
activitatea potrivit principiului legalităţii, imparţialităţii, al controlului ierarhic sub autoritatea 
Ministrului Justiţiei”. Domnia sa a precizat că acest lucru ar fi trebuit verificat : dacă s-a 
respectat art.132 şi activitatea respectivă s-a făcut potrivit principiului legalităţii. 

• prevederile art.21 - accesul liber la justiţie - alin.3 : „Părţile au dreptul la 
un proces echitabil şi la soluţionarea cazurilor în termen rezonabil”. Fără a numi vreun caz 
anume, domnul deputat Eugen Nicolicea, a considerat că dacă se comit abuzuri în faza de 
cercetare, soluţia nu poate să fie decât o eroare judiciară şi că acel proces nu mai este echitabil. 

În încheierea luării sale de cuvânt, domnul deputat Eugen Nicolicea a subliniat că nu 
trebuie să se reţină că această comisie ar fi pe o poziţie adversă faţă de Departamentul Naţional 
Anticorupţie sau că discuţiile cu domnul Procuror Şef al Departamentului Naţional Anticorupţie 
s-ar face într-o atmosferă ostilă. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea a solicitat elaborarea unei adrese de reinvitare a 
domnului Procuror Şef al Departamentului Naţional Anticorupţie, cu menţiunea că dacă şi de 
această dată comisia va fi refuzată, să ni se specifice clar motivele acestui refuz, cu trimitere la 
lege, articol din Constituţie. Iar în cazul în care această motivaţie nu există, să se procedeze la 
înştiinţarea plenului Camerei Deputaţilor, pentru începerea unei anchete. 

Domnul deputat Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei, a precizat faptul că 
această invitaţie ar trebui să fie reformulată şi a considerat că este necesar să se poarte doar un 
dialog şi nu ca această comisie să dea impresia că încearcă să rezolve unele probleme personale 
ale celor doi petiţionari.  

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei a întărit ideea 
reformulării invitaţiei către domnul Daniel Marius Morar – Procuror Şef al Departamentului 
Naţional Anticorupţie, în care să fie menţionate articolele din Regulament şi cele din Constituţie, 
amintite şi de domnul deputat Eugen Nicolicea.  

Domnul deputat Tudor Mohora şi-a exprimat scepticismul faţă de această reiterare a 
invitaţiei către domnul Procuror Şef Daniel Marius Morar, cu menţiunea că aceasta va fi 
percepută de către opinia publică drept un pas înapoi al comisiei noastre. De asemenea, Domnia 
sa s-a referit, în general, la problemele cu care comisia se confruntă şi nu neapărat la acest caz, 
menţionând că va trebui ca această comisie să aibă dezbateri foarte serioase şi să se solicite ca 
Raportul de activitate al comisiei pe ultima Sesiune, să se discute în plenul Camerei Deputaţilor, 
pentru a informa şi ceilalţi colegi parlamentari în legătură cu situaţia reală cu care comisia se 
confruntă în raporturile cu celelalte instituţii ale statului. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – secretarul comisiei, a propus plenului comisiei ca 
în invitaţiile ce se vor retransmite doamnei Ministru al Justiţiei - Monica Macovei şi domnului 
Daniel Marius Morar - Procuror Şef al Departamentului Naţional Anticorupţie, să se specifice 
clar prevederile art.54 din Regulament şi anume obligativitatea miniştrilor de a se prezenta la 
lucrările comisiei.  
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În final, domnul preşedinte Valer Dorneanu a supus la vot propunerea de reinvitare a 

domnului Daniel Marius Morar - Procuror Şef al Departamentului Naţional Anticorupţie. 
În unanimitate, membrii comisiei au fost de acord cu această propunere de reinvitare 

a domnului Procuror Şef al Departamentului Naţional Anticorupţie. 
 
În continuarea şedinţei au fost trecute în revistă cele 18 memorii intrate la comisie în 

perioada 30 ianuarie – 3 februarie a.c.,  plenul fiind de acord cu propunerile prezentate de către 
corpul de consilieri ori experţi ai comisiei, stabilindu-se modul de analiză şi soluţionare. 

 
De asemenea membrii comisiei au hotărât asupra programului asigurării 

audienţelor, în perioada 13 – 17 februarie  a.c.,  după cum urmează : 
• marţi 14 februarie  a.c.  - domnul deputat Nicolae Bădălău ; 
• miercuri 15 februarie a.c. - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu ; 
•  joi 16 februarie  a.c.  - domnul deputat Cătălin Micula. 

 
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte Valer 

Dorneanu declară şedinţa închisă. 
 

 
P R E Ş E D I N T E,    

  
                                    Valer  Dorneanu       
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