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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
PROCES  VERBAL 

al şedinţelor  comisiei din 13 şi 14 iunie 2006 
 

Şedinţa comisiei din 13 iunie a.c. 
La şedinţă participă toţi membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – 

preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi,                   

Mihail Sireţeanu – secretar, Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman,                

Ilie Merce, Cătălin Micula, Valer Dorneanu, Mircea Costache, Aurelian Pavelescu 

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.    Audierea domnului Eugen Nicolăescu, Ministrul Sănătăţii, în legătură cu 

petiţia doamnei Christel Voorman, din Filiala germană a Amnesty International, 

privind situaţia spitalelor de psihiatrie din România, în particular situaţia de la 

Spitalul Poiana Mare, judeţul Dolj.  

2.      Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada  5 – 9 iunie a.c. 

3.      Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 

4.      Stabilirea programului de audienţe în perioada  19 – 23  iunie a.c. 

5.      Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 

        6.      Diverse.  
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Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Tudor Mohora îl invită pe 

domnul deputat Mircea Costache să prezinte concluziile desprinse în urma audierii 

reprezentanţilor Mişcării de Integrare Spirituală în Absolut, audiere ce a avut loc în 

data de 8 iunie a.c. şi care s-a desfăşurat în cadrul subcomisiei de analiză pe 

domeniul respectiv, împuternicită cu cercetarea aspectelor sesizate în memoriu. 

Domnul deputat Mircea Costache aduce la cunoştinţa plenului că,                

la audiere, s-a prezentat un grup al reprezentanţilor M.I.S.A. care a depus deja la 

comisie un memoriu. 

În urma discuţiilor, au rezultat următoarele aspecte : 

• că ar fi oportun, din punctul de vedere al subcomisiei care a 

procedat la această audiere, disjungerea multiplelor aspecte semnalate pe care le 

acuză cei de la M.I.S.A. ; 

• că ar fi necesar a se lua în vedere latura de prejudiciere 

personală, unora dintre ei – motivat sau nemotivat – confiscându-li-se unele bunuri 

personale. 

Totodată, menţionează că s-a încercat delimitarea acuzelor la adresa 

societăţii româneşti, în ansamblu, la adresa mass-mediei, aspecte pe care nu le 

poate regla o comisie parlamentară, de cele în care se poate interveni. 

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, stenograma făcând 

parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora mulţumeşte colegului deputat 

Mircea Costache, pentru prezentarea făcută. Menţionează că, în urma discuţiilor pe 

care le-a avut, ulterior audierii, cu consilierii care au luat parte la aceste discuţii,             
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a reţinut faptul că urmează ca petiţionarii să aducă, suplimentar memoriului depus 

deja, probe de încălcări ale legii de către anumite autorităţi ale statului, iar după 

aceea urmând a se întocmi o informare completă asupra acestui caz şi a se reveni 

asupra lui într-o şedinţă viitoare a comisiei. 

Trecând la punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte                     

Tudor Mohora supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile 

înregistrate la comisie în perioada 5 - 9 iunie a.c., plenul consultând situaţia celor                     

23 cauze, privitoare la nemulţumirile cetăţenilor (vizând presupuse abuzuri şi 

ilegalităţi ale autorităţilor publice locale, soluţii ale instanţelor judecătoreşti, 

conflicte locative, conflicte de muncă, litigii privind recunoaşterea unor drepturi de 

proprietate, conflicte între persoane fizice şi favorizări ale structurilor aparţinând 

poliţiei). 

Domnul deputat Mircea Costache se referă la memoriul înaintat 

comisiei de către doamna Buchiru Ecaterina din Buzău, care – prin petiţia sa – 

solicită sprijin pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren şi 

menţionează că – aşa după cum se poate observa din borderoul întocmit – 

memoriul respectiv a fost înaintat Prefecturii judeţului Buzău, instituţie de la care, 

de obicei, se primesc răspunsuri cu termen întârziat sau care nu răspunde chiar 

deloc comisiei. 

Astfel, domnul deputat Mircea Costache propune a se găsi o 

modalitate nouă de lucru, privind înaintarea memoriilor care reclamă probleme ce 

stau în competenţa prefecturilor. De asemenea, solicită întocmirea unei situaţii 

privind memoriile adresate Prefecturii judeţului Buzău. 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora răspunde domnului                    

deputat Mircea Costache, cu precizarea că aceste sesizări pot fi înaintate chiar 

Ministerului Administraţiei şi Internelor. Legat de întocmirea situaţiei privind 

memoriile adresate Prefecturii judeţului Buzău,  se adresează domnului consilier                     

Iorga Nicolae, cu rugămintea ca această situaţie să fie definitivată până la şedinţa 

de săptămâna viitoare şi din care să reiasă modul în care s-au derulat                  

raporturile dintre cele două instituţii, respectiv dintre comisia noastră şi Prefectura 

judeţului Buzău. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora aduce la cunoştinţa membrilor 

comisiei faptul că a purtat o discuţie cu domnul Alexandru Mircea - Secretar de 

Stat al Ministerului Administraţiei şi Internelor, ocazie cu care l-a înştiinţat că i se 

va transmite o scrisoare privind toate dificultăţile pe care comisia noastră le are cu 

unele Prefecturi şi alte instituţii din subordinea lor.  

 

În continuare, domnul preşedinte Tudor Mohora îi invită în sala de 

şedinţă pe domnul Eugen Nicolăescu – Ministrul Sănărăţii şi pe domnul Director 

General Buraga Ioan, în vederea purtării discuţiilor la care aceştia au fost invitaţi, 

mulţumindu-le totodată pentru prezenţa la comisie. 

Înainte de a da cuvântul invitaţilor, domnul preşedinte Tudor Mohora 

doreşte să facă unele precizări cu privire la sesizarea adresată comisiei de către 

doamna  Christel Voorman, din Filiala germană a Amnesty International,              

privind situaţia spitalelor de psihiatrie din România, în particular. situaţia de la 

Spitalul Poiana Mare, judeţul Dolj şi anume :   
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• că este o problemă ce vizează drepturile Omului ; 

• din conţinutul memoriului, reiese că se doreşte a se lămuri două 

aspecte : dacă, după dezvăluirile pe care chiar presa le-a prezentat pe larg, pornite 

de la Spitalul de psihiatrie  Poiana Mare, situaţia în România se ameliorează în 

acest domeniu şi solicitarea de a se lămuri unele cazuri de deces care – în opinia 

autorului scrisorii – ar trebui să fie cercetate temeinic. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că memoriul respectiv 

a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – în atenţia 

domnului Procuror General Ilie Botoş, solicitare prin care comisia şi-a exprimat 

dorinţa de a lua cunoştinţă asupra cercetărilor întreprinse, fără a se substitui 

cercetărilor şi competenţelor acestei instituţii.  De asemenea, precizează că domnul 

Procuror General Ilie Botoş – printr-o declaraţie publică – a informat opinia 

publică dispunerea redeschiderii dosarelor de cercetare în privinţa cazurilor 

semnalate. Se aşteaptă încă primirea răspunsului din partea Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după care comisia va aprecia asupra etapelor 

ulterioare ale analizei. 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora face precizarea că s-a 

dorit ca această discuţie să aibă loc, tocmai pentru a vedea dacă dumnealor 

apreciază – în funcţie de măsurile pe care le-au luat şi situaţia pe care o au în 

spitalele de psihiatrie – că situaţia este sub control, că nu se vor mai ivi probleme 

de natura celor sesizate şi că această problemă – deosebit de delicată şi de 

sensibilă, inclusiv aceea de respectare a drepturilor fundamentale ale omului – este 

corespunzătoare în România. 
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În continuare, domnul preşedinte Tudor Mohora îl invită pe domnul 

Ministru Eugen Nicolăescu să ia cuvântul. 

Domnul Eugen Nicolăescu – Ministrul Sănătăţii, mulţumeşte pentru 

invitaţia la această discuţie în cadrul Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor şi 

pentru început, doreşte să ştie dacă se face referire la petiţia Filialei germane a 

Amnesty International, depusă la Ministerul Sănătăţii în anul 2004, precizând că 

de atunci – la acest minister – nu s-a mai primit nimic. 

De asemenea, domnul ministru menţionează că – în baza acelei 

scrisori din anul 2004 – s-au constatat o serie de nereguli, mai ales în Spitalul de 

psihiatrie de la Poiana Mare ; că au fost întreprinse o serie de măsuri atât în anul 

2004, cât şi în 2005 şi începutul anului 2006. 

Înainte de a răspunde, punctual, privind situaţia de la Poiana Mare, 

domnul Ministru Eugen Nicolăescu aduce la cunoştinţa plenului faptul că va lăsa 

un CD la dispoziţia comisiei, cuprinzând toate preocupările pe care Ministerul 

Sănătăţii le are – în prezent – pe ceea ce înseamnă sectorul de psihiatrie din 

România. Acest sector este deosebit de interesant şi important pentru Uniunea 

Europeană, aceasta urmărind îndeaproape tot ceea ce înseamnă bolile psihiatrice şi 

modul în care sunt trataţi pacienţii care au asemenea boli. Pe acest aspect, 

Ministerul Sănătăţii a avut o serie de proiecte pe baza cărora, în luna aprilie 2006, 

s-a construit un sistem nou în ceea ce înseamnă sănătatea mintală în România                  

şi anume : 

• se pune un accent deosebit privind infrastructura în acest 

domeniu ; ca atare, măsurile Ministerului Sănătăţii se îndreaptă către reabilitarea 
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infrastructurii în psihiatrie, dotarea cu mijloace fixe şi alte bunuri necesare 

desfăşurării activităţii.  

• s-a înfiinţat un Centru Naţional de sănătate mintală, la nivelul 

Ministerului Sănătăţii, ca un for tehnic şi metodologic al activităţilor de 

promovare, monitorizare şi evaluare a activităţilor din domeniul sănătăţii mintale.  

• s-a elaborat un plan pentru anul 2006, prin care să se înfiinţeze 

Centre comunitare de sănătate mintală în fiecare judeţ, astfel încât, la sfârşitul 

anului 2008, pe baza unui program PHARE, să existe un astfel de centru la 

150.000 de locuitori. Pentru anul 2006 şi anul 2007, ministerul şi-a propus să 

transforme 15 laboratoare de sănătate mintală, cu locaţie independentă în 15 oraşe, 

în 15 Centre de sănătate mintală, cu o estimare a investiţiei de 1,5 milioane                   

de Euro. 

• se vor înfiinţa în anii 2007, 2008 şi 2009 încă 135 Centre de 

sănătate mintală noi, cu o investiţie estimată de 21 milioane de Euro. Aceste centre 

vor fi structuri fără personalitate juridică, ele urmând să funcţioneze în cadrul 

unităţilor sanitare la care vor fi arondate. Astfel, pe lângă cazarea bolnavilor, să se 

poată asigura şi un tratament medical, în funcţie şi de alte boli pe care aceşti 

pacienţi le pot avea. 

• în perioada anilor 2007 – 2008, se vor reabilita încă 37 de 

spitale cu profil unic de psihiatrie şi 75 secţii de psihiatrie, în total 112 unităţi, în 

circuitul ambulatoriu şi spitalicesc. 

• s-a mărit numărul de locuri la rezidenţiatul de psihiatrie –                 

cu 200 de locuri în anul 2006 şi cu 300 de locuri anual în anii 2007 şi 2008, pentru 

a asigura necesarul de medici psihiatri. 
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Referitor la situaţia de la Spitalul de psihiatrie Poiana Mare, domnul 

Ministru Eugen Nicolăescu face următoarele precizări : 

• s-au efectuat numeroase controale la acest spital. 

• faţă de ultimele constatări ale Amnesty International din anul 

2004, situaţia – din punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii – s-a modificat 

substanţial. Ultima echipă de control care s-a deplasat la Spitalul de psihiarie de la 

Poiana Mare, a constatat îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, de alimentaţie şi de 

acordare a îngrijirilor medicale din respectivul spital. 

• referitor la decesele care au avut loc la Spitalul de la                  

Poiana Mare, există  o adresă a Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie nr. 581/2004, prin care se spune că moartea bolnavilor a fost 

neviolentă, datorându-se unor altor cauze decât a unor boli pulmonare, cardiace sau 

infecţioase. Deci, ca atare, nu este vorba de infracţiunea de ucidere din                   

culpă medicală. 

• urmare controlului şi a unor măsuri care s-au luat la Spitalul de 

psihiatrie Poiana Mare, toţi pacienţii care se supuneau art.114 şi 113 din Codul 

penal, au fost transferaţi la Spitalul de la Săpoca din judeţul Buzău, spital de 

maximă siguranţă pentru asemenea pacienţi. Astfel, numărul de bolnavi de la 

Poiana Mare a scăzut, fapt ce asigură acum condiţii mai bune de cazare şi de 

tratament. 

În finalul discuţiilor, domnul preşedinte Tudor Mohora apreciază 

modul în care atât domnul ministru Eugen Nicolăescu, cât şi domnul director 

general Buraga au prezentat situaţia din sistemul medical de psihiatrie şi cea de la 

Spitalul de la Poiana Mare, fiind de părere că toate problemele din acest domeniu 
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sunt vechi, chiar de dinainte de 1989, necesitând – în continuare – alocarea de 

resurse materiale şi resurse umane. Totodată, apreciază şi preocuparea serioasă a 

conducerii Ministerului Sănătăţii pentru a se face toate aceste investiţii în domeniul 

psihiatric, deosebit de necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi 

tratament a pacienţilor internaţi. 

Menţionăm că discuţiile purtate cu domnul ministru Eugen Nicolăescu 

sunt înregistrate pe bandă audio, stenograma făcând parte din prezentul                 

proces-verbal. 

În continuarea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora supune 

dezbaterii plenului rediscutarea cazului sesizat de către Arhiepiscopia Romano-

Catolică, privind construcţia din imediata vecinătate a Catedralei Sf. Iosif. 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu precizează că în urma petiţiei 

adresată de către Arhiepiscopia Romano-Catolică, comisia a solicitat informaţii de 

la instituţiile abilitate să-şi exprime un punct de vedere, acestea au şi sosit la 

comisie, sunt contradictorii, astfel încât situaţia necesită o clarificare şi anume cea  

din partea instituţiei care şi-a pus semnătura pe autorizare. 

Domnul deputat Mircea Costache apreciază că o astfel de petiţie de o 

amploare mai mare necesită o dezbatere, eventual o audiere sau o investigare într-o 

subcomisie.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează faptul că dacă o 

instituţie centrală a Statului, de disciplină în Construcţii, dă o dispoziţie în 

conformitate cu legea şi sesizează inclusiv autorităţile precum : Prefectura 

Municipiului Bucureşti şi Primăria Sectorului 1 şi acestea ignoră aceste dispoziţii, 

se poate considera acest lucru ca un abuz. Faţă de această situaţie, domnul 

preşedinte Tudor Mohora propune invitarea la un dialog în cadrul comisiei, pentru 
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săptămâna viitoare, a doamnei Dorina Nicolina Isopescu – Preşedinte al 

Inspectoratului de Stat în Construcţii, precum şi a domnului Andrei Ioan Chiliman 

– Primarul Sectorului 1.   

Supusă la vot, această propunere este adoptată în unanimitate. 

Referitor la asigurarea audienţelor  la comisie,  în săptămâna                     

19 – 23  iunie  a.c., plenul ia act de următoarele oferte : 

• marţi 20 iunie  a.c.  - domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, 
• miercuri  21 iunie  a.c. - domnul deputat Nicolae Bădălău, 
• joi 22 iunie  a.c.  - domnul deputat Mircea Costache, 

 
urmând ca în zilele de 19 şi 23 iunie a.c. audienţele să fie asigurate 

prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

La punctul „Diverse” al ordinei de zi, domnul preşedinte                     

Tudor Mohora informează plenul comisiei că, în urma cu aproximativ 3 luni,  

comisia a fost sesizată de către domnul Ovidiu Tender, sesizare prin care acesta 

semnala unele abuzuri în instrumentarea cazului său. Sesizarea respectivă a fost 

înaintată Consiliului Superior al Magistraturii, instituţie care – din păcate – nu a 

trimis nici un răspuns comisiei. 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora aduce la cunoştinţa 

plenului că la comisie s-a primit recent o Întâmpinare din partea domnului Ovidiu 

Tender, prin avocatul său – Lucia Muşat, prin care solicită audierea domnului 

Tender în plenul comisiei. În acest sens, domnul preşedinte Tudor Mohora îl invită 

pe domnul consilier Drăcea Marin să prezinte cazul sesizat de către domnul Ovidiu 

Tender,  prezentare în urma căreia să se poată decide dacă sunt întrunite suficiente 

elemente pentru a se proceda la audierea solicitată. 
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Domnul consilier Drăcea Marin precizează că, în urma studierii 

aspectelor prezentate în dosar, respectiv : ilegalitatea interceptării convorbirilor 

telefonice, privarea de libertate în mod abuziv şi măsura interdicţiei de a părăsii 

ţara, apreciază că se impune audierea petiţionarului în plenul comisiei. 

Pe acest aspect, domnul deputat Cătălin Micula menţionează faptul că, 

pentru început, ar fi utilă invitarea la un dialog a avocatului domnului                     

Ovidiu Tender, care, în urma discuţiilor, să poată informa comisia asupra 

soluţionării aceastui caz, fără a se încălca principiul separaţiei puterilor în stat. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora răspunde domnului deputat               

Cătălin Micula, cu precizarea că – prin memoriul adresat – comisia este sesizată 

despre un abuz al Justiţiei şi – ca finalitate – comisia nu poate proceda la 

declanşarea unei anchete, dar poate să atragă atenţia, pe baza celor spuse într-o 

eventuală audiere, opiniei publice asupra faptului că, uneori, se ivesc unele 

probleme în Justiţie.  Propune ca, în şedinţa de săptămâna viitoare, să se reia 

discutarea acestei chestiuni, pentru a se decide asupra eventualelor etape ale 

analizei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte 

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

În ziua de 14 iunie a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea în 

subcomisiile de lucru, procedând la  analiza şi dezbaterea aspectelor sesizate în 

memoriile repartizate pe subcomisii şi hotărând asupra propunerilor pe care 

urmează să le prezinte plenului. 

    P R E Ş E D I N T E, 
 
        Tudor  Mohora 
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