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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei  comisiei din 23 septembrie 2008 

 
La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – 

preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu 

şi Mircea Costache – secretari, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Aurelian 

Pavelescu, Alexandri Nicolae, Sârb Gheorghe şi Ioan Dumitru Puchianu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Tudor Mohora - 

preşedintele comisiei.  

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă : 

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 15 - 19 septembrie 2008. 
2. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 29 septembrie –                 

3 octombrie 2008. 
3. Activitate pe subcomisii de analiză. 

4. Diverse.  

 
La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora supune 

atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie, în 

perioada 15 – 19 septembrie  2008. 
Studiind borderoul de şedinţă întocmit, membrii comisiei sunt informaţi asupra 

aspectelor semnalate de către cetăţeni, în cele 7 memorii înregistrate în perioada de 

referinţă, aceştia exprimându-şi acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul 

tehnic privind modul de analiză şi verificare, într-o primă etapă.  
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Domnul preşedinte Tudor Mohora are o singură observaţie de făcut şi anume, 

asupra modului de soluţionare al memoriului adresat comisiei de către domnul Stănişor 

Nicolae – Primarul comunei Mateeşti judeţul Vâlcea. Astfel, se adresează consilierului 

Bulai Jorj, căruia i-a fost repartizat dosarul, solicitându-i – ca pe lângă adresa deja 

expediată Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – să sesizeze şi 

conducerea Corpului de Control al acestui minister, urmând ca ulterior, să urmărească 

modul în care s-au efectuat cercetările, precum şi concluziile desprinse.   

Cu privire la asigurarea audienţelor în perioada 29 septembrie –                  

3 octombrie  a.c., plenul comisiei hotărăşte după cum urmează : marţi –                 

30 septembrie a.c. – domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu ; miercuri –                 

1 octombrie a.c. – domnul deputat Becsek Garda Dezso şi joi – 2 octombrie a.c. – 

domnul deputat Ilie Merce, urmând ca în zilele de 29 septembrie şi 3 octombrie a.c. 

audienţele să fie asigurate prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Tudor Mohora îi dă cuvântul 

domnului deputat Becsek Garda Dezso, care doreşte să aducă în atenţia membrilor 

comisiei, plângerea lucrătorilor de poliţie din municipiul Gheorghieni, susţinând că ar 

trebui audiat – în plenul comisiei – măcar un reprezentant al acestor petiţionari, dar şi 

un reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române care cunoaşte destul de 

bine cazul respectiv. 

În al doilea rând, domnul deputat Becsek Garda Dezso aduce în discuţie 

situaţia în care, în şedinţa comisiei din 18 iunie a.c., s-a hotărât invitarea la un dialog al 

domnului Cătălin Marian Predoiu – Ministrul Justiţiei, în legătură cu comportamentul 

abuziv al procurorului Vasile Vintilescu. Domnia sa îşi exprimă părerea potrivit căreia ar 

trebui să se solicite un punct de vedere din partea Ministrului Justiţiei, precum şi o 

audiere a sa în plenul comisiei, cât şi solicitarea unui punct de vedere din partea 

Consiliului Superior al Magistraturii. 
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În al treilea rând, domnul deputat Becsek Garda Dezso menţionează că,                 

în urma înaintării unor Interpelări adresate Ministrului Justiţiei, a primit oficial un 

răspuns semnat de către domnul ministru Cătălin Marian Predoiu, răspuns prin care se 

observă clar ineficienţa justiţiei privind lupta împotriva corupţiei. În acest sens, domnul 

deputat Becsek Garda Dezso înmânează colegilor deputaţi câte un exemplar din 

materialul despre care a amintit mai sus. 

După intervenţia domnului deputat Becsek Garda Dezso, domnul preşedinte 

Tudor Mohora doreşte să facă unele precizări : 

În legătură cu solicitarea de audiere a unui reprezentant al lucrătorilor de 

poliţie din municipiul Harghita, aceasta poate să aibă loc, dar mai întâi de toate, 

petiţionarii  vor trebui să se adreseze comisiei printr-un memoriu scris, astfel încât toţi 

membrii comisiei să-l poată studia şi să poată cunoaşte exact obiectul respectivei 

plângeri.  

Referitor la cea de-a doua chestiune pe care a supus-o atenţiei domnul 

deputat Becsek Garda Dezso, domnul preşedinte Tudor Mohora solicită domnului 

consilier Drăcea Marin să formuleze o adresă către domnul Cătălin Marian Predoiu – 

Ministrul Justiţiei, prin care comisia noastră să-i solicite prezentarea la o audiere, care 

să aibe loc în şedinţa comisiei din data de 7 octombrie a.c., orele 13:00. De asemenea, 

domnul preşedinte Tudor Mohora precizează că, pe parcursul discuţiilor ce vor avea 

loc cu Ministrul Justiţiei, toţi membrii comisiei pot pune întrebări referitoare la orice fel 

de probleme legate de ineficienţa Justiţiei. 

Supusă la vot, propunerea de audiere – în plenul comisiei – a domnului 

Cătălin Marian Predoiu – Ministrul Justiţiei, este adoptată de membrii comisiei. 

Tot pe acest aspect, domnul preşedinte Tudor Mohora adresează 

rugămintea compartimentului tehnic al comisiei, să întocmească un referat al 

raporturilor Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei 

Deputaţilor cu Ministerul Justiţiei pe anul 2008, însoţit de un tabel care să cuprindă 

toate petiţiile adresate comisiei de către cetăţeni şi înaintate autorităţii judecătoreşti. 
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                 

Tudor Mohora declară şedinţa închisă, urmând ca – în continuare – domnii deputaţi  

să-şi desfăşoare 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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