PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din 11 şi 12 aprilie 2006
Şedinţa comisiei din 11 aprilie a.c. :
La şedinţe participă membrii comisiei : Radu Lambrino şi
Horea

Dorin

Uioreanu

–

vicepreşedinţi,

Mihail

Sireţeanu

–

secretar,

Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Cătălin Micula,
Mircea Costache, Tudor Mohora, Eugen Nicolicea, Aurelian Pavelescu şi
Ioan Dumitru Puchianu.
Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată, în următoarea formulă :
Pentru şedinţa comisiei din 11 aprilie a.c.:
1. Alegerea Preşedintelui comisiei, măsuri organizatorice ;
2. Discuţii privind activitatea comisiei până la sfârşitul sesiunii (audieri,
dezbateri, deplasări în teritoriu) ;
3. Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză ;
4. Diverse.
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1.
2.
3.
4.
5.

Pentru şedinţa comisiei din 12 aprilie a.c. :
Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 3 - 7 aprilie 2006 ;
Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu ;
Asigurarea audienţelor la comisie în perioada 17 – 21 aprilie 2006 ;
Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză ;
Diverse.
Şedinţa comisiei din 11 aprilie a.c.
Prima parte a lucrărilor comisiei sunt conduse de domnul deputat

Valer Dorneanu – vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.
Luând cuvântul, domnul deputat Valer Dorneanu – Vicepreşedinte
al Camerei Deputaţilor, supune la vot propunerea Grupului Parlamentar al P.S.D.,
ca domnul deputat TUDOR MOHORA să fie ales Preşedinte al comisiei.
În urma scrutinului efectuat, domnul deputat TUDOR MOHORA
este ales ca Preşedinte, prin exprimarea următoarelor voturi :
Voturi „pentru”

11

Voturi „împotrivă”

-

Abţineri

-

Domnul deputat Tudor Mohora mulţumeşte tuturor membrilor
comisiei pentru confirmarea propunerii făcută de către Grupul Parlamentar al
Partidului Social Democrat, adăugând şi faptul că va ocupa această funcţie dominat
de buna credinţă, într-un climat de respect şi de colegialitate, în atingerea
interesului comun pentru bunul mers al activităţii comisiei. De asemenea,
Domnia sa menţionează că va fi deschis oricărei propuneri venită din partea
membrilor comisiei, pentru creşterea vizibilităţii şi contribuţiei comisiei la
soluţionarea tuturor problemelor adresate de cetăţeni, probleme extrem de sensibile
şi care – multora dintre aceştia - le creează o stare puternică de nemulţumire.
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Domnul deputat Tudor Mohora mulţumeşte încă o dată tuturor
membrilor comisiei, prezenţi la şedinţă, menţionând că – în continuare – va conta
pe sprijinul şi pe experienţa colegilor deputaţi. De asemenea, adresându-se
domnului deputat Valer Dorneanu, îi urează mult succes în activitatea pe care o va
desfăşura în calitate de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.
Trecând la următoarele puncte de pe Ordinea de zi, domnul deputat
Tudor Mohora – preşedintele comisiei, supune atenţiei domnilor deputaţi
materialele existente în mapa de şedinţă. Astfel, Domnia sa propune amânarea
discuţiilor – pentru o şedinţă viitoare – a aspectelor semnalate în memoriile
adresate

comisiei

de

către

domnii

Ion

Cotescu

şi

Cornel

Costea,

foşti salariaţi ai S.C.”ARO” S.A. Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, care au
reclamat atât neregulile din procesul de privatizare a societăţii, cât şi
procedura desfăşurării cercetării penale, la care aceştia au fost supuşi.
De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora propune amânarea
discuţiilor, tot pentru o şedinţă viitoare, a aspectelor semnalate în memoriul adresat
comisiei de Mişcarea pentru Integrare Spirituală în Absolut, care au solicitat
constituirea unei comisii parlamentare de anchetare a abuzurilor şi discriminărilor
la care sunt supuşi – de către autorităţi – practicanţii YOGA din România.
În continuare, domnul preşedinte Tudor Mohora aduce la cunoştinţa
deputaţilor, prezenţi la şedinţă, solicitarea domnului vicepreşedinte Horea Dorin
Uioreanu

şi

a

domnului

deputat

Cătălin

Micula,

aceea

de

audiere

– în plenul comisiei – a domnului Corneliu Turianu. Domnul preşedinte
menţionează că a studiat materialul cu privire la acest caz, aflat în mapa de şedinţă,
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informând plenul comisiei asupra faptului că – prin legea de funcţionare a
C.N.S.A.S. – membrii Colegiului sunt audiaţi, înainte de numire, în Parlament de
către Comisiile juridice şi în general activitatea de control asupra acestui Colegiu
se face prin Comisiile juridice. De asemenea, mai precizează că, deşi în
Regulamentul de funcţionare al C.N.S.A.S., la punctul 50, se menţionează că este
obligaţia Colegiului de a dezbate şi de a hotărî asupra unor eventuale cazuri de
indisciplină ale membrilor C.N.S.A.S., totuşi Colegiul s-a întrunit şi a sesizat cele
două Comisii juridice ale Parlamentului, în loc să dezbată problema în cauză :
dacă a fost sau nu un act de indisciplină a domnului Corneliu Turianu.
Domnul preşedinte Tudor Mohora subliniază că, în cazul prezentat,
deşi cele două Comisii juridice au fost sesizate de C.N.S.A.S., Comisia noastră are
dreptul de a lua în discuţie această solicitare. În acest sens, domnul preşedinte
propune plenului comisiei oportunitatea acestei invitări la o discuţie a domnului
Corneliu Turianu.
Luând cuvântul, domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu
menţionează că nu doreşte să intre prea mult în detaliu privind declaraţiile
domnului Turianu, pentru că acestea au fost deja făcute publice, dar apreciază ca
fiind utilă chemarea la un dialog a domnului Corneliu Turianu, evidenţiindu-se
trei aspecte :
1. încălcarea normelor deontologice ;
2. încălcarea Regulamentului de funcţionare a Colegiului C.N.S.A.S.;
3. încălcarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar.
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Domnul deputat Cătălin Micula precizează că în momentul în care
domnul Turianu – în calitate de membru al C.N.S.A.S. – a făcut nişte afirmaţii cu
privire la o persoană pe care a declarat-o sau a făcut publică colaborarea acestuia
cu securitatea, în mod evident, în spaţiul public, a apărut ideea corectă că acea
persoană a colaborat cu securitatea. De asemenea, domnul deputat Cătălin Micula
consideră utilă invitarea la o audiere a domnului Turianu, deoarece acesta a făcut
un abuz grav, aducând nişte afirmaţii mincinoase la adresa Premierului şi ca atare,
cu ocazia audierii, domnul Turianu poate să aducă argumente sau dovezi asupra
celor declarate de Domnia sa.
Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu precizează faptul că este de
acord cu cele spuse de colegii deputaţi care au luat cuvântul, dar doreşte să facă o
singură obiecţie legată de momentul şi oportunitatea de invitare a domnului
Corneliu Turianu. Aceasta pentru că există pericolul de a se interpreta că
– în fapt – Comisia noastră încearcă să ceară unele justificări înainte de a exista un
Raport al C.N.S.A.S. pe care l-a solicitat însăşi Primul Ministru. Domnul deputat
Ioan Dumitru Puchianu apreciază că invitarea la comisie a domnului Turianu ar
crea

încă

un

moment

de

dispută

politică,

chiar

de

joc,

în

final.

În acest sens, propune amânarea acestui moment al audierii, iar aceasta să se poată
face numai după ce domnul Corneliu Turianu îşi va clarifica poziţia în interiorul
C.N.S.A.S.-ului, pe toate aspectele.
Domnul deputat Eugen Nicolicea menţionează că este de acord
cu audierea domnului Turianu şi dacă acest lucru se va hotărî în comisie,
această invitaţie este obligatoriu a fi respectată, Parlamentul României fiind
organul reprezentativ suprem al poporului român.
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De asemenea, domnul deputat Eugen Nicolicea apreciază că invitaţia
se poate face în cazul :
1. existenţei unei sesizări din partea domnului Prim Ministru ;
2. autosesizării comisiei noastre, în această problemă.
Deoarece sesizarea a fost adresată şi Comisiei juridice, domnul
deputat Eugen Nicolicea apreciază că este necesar avizul Biroului Permanent
pentru ca şi Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii să se
poată ocupa de aceeaşi problemă. Nu se exclude, desigur,

nici cele două variante

: o sesizare adresată comisiei de către domnul Prim-Ministru sau autosesizarea
comisiei.
Luând cuvântul, domnul deputat Ilie Merce îşi exprimă acordul faţă de
propunerea de invitare la comisie a domnului Corneliu Turianu, subliniind că
– în momentul de faţă – este prematur ca acest lucru să se înfăptuiască şi este de
acord cu propunerea domnului deputat Ioan Dumitru Puchianu, respectiv de a se
aştepta clarificarea poziţiei domnului Turianu în interiorul C.N.S.A.S.
Domnul deputat Ilie Merce propune membrrilor comisiei invitarea
– la un dialog cu comisia – a domnului Preşedinte al C.N.S.A.S., ocazie cu care
membrii comisiei pot purta discuţii – de principiu – vis-a-vis de unele lucruri
nepotrivite petrecute la această instituţie.
Domnul deputat Mircea Costache menţionează că cercetarea
aspectelor privind declaraţiile domnului Corneliu Turianu intră în competenţa
Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii, mai ales că
C.N.S.A.S. este o instituţie aflată în subordinea Parlamentului.

6

Nefiind vreo poziţie împotriva chemării domnului Turianu la audiere
în cadrul comisiei, domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că, fiind sesizată
cu această problemă şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, comisia noastră
poate interveni prin cele trei posibilităţi, propuse deja în cadrul şedinţei şi
anume :
1. supunerea solicitării la vot pentru chemarea domnului Corneliu
Turianu prin autosesizare ;
2. solicitarea Biroului Permanent pentru asocierea Comisiei pentru
Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii unei analize, împreună cu
Comisiile juridice ale Parlamentului ;
3. amânarea luării unei decizii până ce domnul Turianu îşi clarifică
poziţia în C.N.S.A.S.
Domnul preşedinte Tudor Mohora supune la vot propunerea de
chemare a domnului Corneliu Turianu la o audiere în cadrul comisiei, urmare
propunerii domnilor deputaţi Horea Dorin Uioreanu şi Cătălin Micula. În urma
exprimării votului, s-au înregistrat doar două voturi „pentru”.
Referindu-se la cea de-a doua propunere, aceea de a solicita Biroului
Permanent asocierea comisiei noastre – pe baza cererii colegilor liberali – cu
Comisiile juridice la discuţia privind cazul Corneliu Turianu, domnul preşedinte
Tudor Mohora supune la vot această propunere. În urma exprimării votului, s-au
înregistrat 7 voturi „pentru”.
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Luând cuvântul, domnul preşedinte Tudor Mohora aduce la cunoştinţa
membrilor comisiei că modalitatea prin care se va face conexiunea dintre Comisia
noastră şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru a se proceda la
audierea domnului Corneliu Turianu, va fi stabilită de către Biroul Permanent al
Camerei Deputaţilor şi deci această modalitate nu poate fi stabilită în şedinţa
comisiei de astăzi, 11 aprilie a.c.
Pe acest aspect, domnul preşedinte Tudor Mohora precizează că va fi
întocmită o adresă către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru
informarea acestuia privind hotărârea luată de plenul comisiei şi solicitarea de
implicare a Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii,
în cercetarea problemelor petrecute la C.N.S.A.S.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte
Tudor Mohora declară şedinţa închisă.
Şedinţa comisiei din 12 aprilie a.c.
Trecând la primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte
Tudor Mohora supune atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în
săptămâna 3 – 7 aprilie a.c. În perioada de referinţă, la comisie s-au înregistrat
22 memorii,

în care au fost sesizate aspecte privind justiţia, învăţământul,

administraţia publică locală, neregulile în aplicarea Legii nr. 18/1991, neregulile în
procesul de privatizare, conflictele personale, conflictele de muncă, litigiile
locative, recalculări pensii şi drepturile personale.
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Analizând aspectele sesizate în memorii, membrii comisiei sunt de
acord cu propunerile prezentate de către corpul de consilieri şi experţi ai comisiei,
stabilindu-se modul de analiză şi soluţionare.
Membrii comisiei hotărăsc asupra programului asigurării audienţelor,
în perioada 17 – 21 aprilie a.c., după cum urmează :
• marţi 18 aprilie a.c. - domnul deputat Mihail Sireţeanu ;
• miercuri 19 aprilie a.c. - domnul deputat Ilie Merce ;
• joi 20 aprilie a.c. - domnul deputat Nicolae Bădălău.
urmând ca în zilele de luni şi vineri audienţa să fie asigurată prin
cabinetul preşedintelui comisiei.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte
declară şedinţa închisă.
În continuare, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele
patru subcomisii de lucru.
P R E Ş E D I N T E,
Tudor Mohora
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