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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 21 şi 22 aprilie 2008 

 
 

La şedinţe participă membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – 

preşedinte, Radu Lambrino – vicepreşedinte, Mircea Costache – secretar, Becsek 

Garda Dezso Kalman, Valer Dorneanu, Aurelian Pavelescu, Ioan Dumitru Puchianu, 

Gheorghe Sârb şi Cosmin Gabriel Popp, lipsind motivat (delegaţie) domnii deputaţi : 

Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinte, Mihail Sireţeanu – secretar şi Ilie Merce. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                  

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

 

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

1. Analiza aspectelor sesizate în dosarele intrate la comisie în perioada 14 – 18 

aprilie 2008. 

        2. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada  5 – 9 mai a.c. 

3.   Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

4.    Diverse. 

 
Şedinţa din 21 aprilie 2008 : 

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

atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie,                  

în perioada 14 – 18 aprilie 2008. 
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În perioada de referinţă, la comisie, s-au înregistrat un număr de 26 memorii. 

S-au solicitat informaţii cu privire la memoriile adresate de către domnul 

Nicolescu Marius din Prahova şi de către Rada Cornel – deţinut în Penitenciarul Poarta 

Albă – Constanţa. 

În cazul memoriului adresat de către domnul Nicolescu Marius din Prahova, 

comisia reţine faptul că petiţionarul solicită sprijinul autorităţilor pentru procurarea unui 

medicament indispensabil pentru tratarea bolii sale cronice, susţinând că respectivul 

medicament, care se produce chiar şi în ţară, a fost scos „abuziv” de pe piaţă, din 

pricina lipsei de implicare a Ministerului Sănătăţii. 

Astfel, comisia este informată asupra faptului că – pentru analiza şi 

verificarea aspectelor semnalate – memoriul domnului Nicolescu Marius va fi înaintat 

Ministerului Sănătăţii, urmând a se aştepta – în termenul legal de 30 de zile – primirea 

răspunsului din partea acestei instituţii, după care comisia va aprecia asupra 

ulterioarelor etape ale analizei. 

În cel de-al doilea caz, cel al memoriului adresat de către deţinutul                  

Rada Cornel – încarcerat în Penitenciarul Poarta Albă din Constanţa, membrii comisiei 

sunt informaţi asupra faptului că petiţionarul reclamă personalul penitenciarului pentru 

comiterea unor „acte de barbarie” împotriva acestuia, în urma cărora ar fi contactat o 

serie de afecţiuni medicale, toate ca urmare a „multiplelor lovituri primite în zona 

capului”. 

Pentru analiza şi verificarea aspectelor semnalate, memoriul va fi înaintat 

Ministerului Justiţiei, iar după primirea răspunsului, comisia va aprecia asupra 

ulterioarelor etape ale analizei. 

Faţă de celelalte memorii cuprinse în borderoul de şedinţă, membrii comisiei 

şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic privind modul 

de analiză şi verificare, într-o primă etapă, a acestor memorii. 
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Cu privire la asigurarea audienţelor în perioada 5 – 9 mai a.c.,                 

plenul comisiei hotărăşte după cum urmează :  marţi – 6 mai a.c. – domnul deputat               

Mircea Costache ; miercuri – 7 mai a.c. – domnul deputat Becsek Garda Deszo şi              

joi – 8 mai a.c. – domnul secretar Mihail Sireţeanu, urmând ca în zilele de                 

5 şi 9 mai a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte  

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În ziua de 22 aprilie  a.c., deputaţii şi-au desfăşurat 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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