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S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor  comisiei din  14 şi 15  februarie 2006 
 

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

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – 
preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi, pentru cele două zile de şedinţă, a fost adoptată în 
următoarea formulă :  

1.  Audierea doamnei Monica Macovei – Ministrul Justiţiei -  miercuri,  15  februarie a.c. 
-   ora 10:00 ; 

2. Audierea domnului Daniel Marius Morar – Procuror Şef al Departamentului Naţional 
Anticorupţie – miercuri, 15 februarie a.c. –  ora 14:00; 

3.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 6 – 10 februarie  2006 ; 
4.   Stabilirea programului deplasărilor în teritoriu ; 
5.   Asigurarea audienţelor la comisie în perioada 20 – 24 februarie 2006 ; 
6.   Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză şi prezentarea rapoartelor de activitate 

ale acestor subcomisii de lucru. 
Şedinţa comisiei din 14 februarie a.c. 
Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Valer Dorneanu a supus atenţiei plenului 

situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 6 – 10 februarie a.c.  
 În această perioadă s-au înregistrat 30 memorii,  în care au fost sesizate aspecte 

privind justiţia, administraţia publică locală, neregulile  în aplicarea Legii nr. 18/1991, drepturile 
personale, asigurările sociale, recalculări de pensii sau  litigiile locative. 

Analizând situaţia acestor memorii, membrii comisiei au fost de acord cu 
propunerile prezentate de către corpul de consilieri şi experţi ai comisiei şi s-a stabilit modul de 
analiză şi soluţionare. 

În continuarea şedinţei, membrii comisiei au hotărât asupra programului 
asigurării audienţelor, în perioada 20 - 24 februarie  a.c.,  după cum urmează : 

• marţi 21 februarie  a.c.  - domnul deputat Mihail Sireţeanu ; 
• miercuri 22 februarie a.c. - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu ; 
•   joi 23 februarie  a.c.  - domnul deputat Ilie Merce. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte  a declarat  
şedinţa închisă. 

În cea de-a doua parte a şedinţei, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe 
cele patru subcomisii de lucru. 
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Şedinţa comisiei din 15 februarie a.c. 
În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte  Valer Dorneanu  a adus la cunoştinţa 

plenului comisiei faptul că doamna Monica Macovei – Ministrul Justiţiei, nu poate da curs – nici 
de această dată - invitaţiei de a participa la dialogul propus de comisie, datorită programului de 
lucru extrem de încărcat pe care îl are în această zi. În scrisoarea adresată comisiei, doamna 
ministru  ne-a asigurat de interesul şi disponibilitatea sa de a participa la o viitoare întâlnire.  

Domnul preşedinte a reamintit membrilor comisiei hotărârea din şedinţa 
anterioară, respectiv  de a solicita plenului Camerei Deputaţilor constituirea unei comisii de 
anchetă parlamentară, în cazul în care doamna ministru Monica Macovei nu va onora nici cea         
de-a doua invitaţie. A mai precizat că o astfel de comisie nu va avea rolul de a analiza atitudinea 
unui ministru, ci de a analiza ceea ce pare a fi un fenomen periculos în activitatea Justiţiei, 
respectiv imixtiunea politicului şi a altor autorităţi din afara Justiţiei, precum şi situaţiile create 
de încălcări ale unor drepturi şi libertăţi fundamentale. Pe acest aspect, i-a invitat pe  cei prezenţi 
la şedinţă să-şi exprime opinia. 

Au luat cuvântul domnii deputaţi : Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei, 
Eugen Nicolicea, Mircea Costache, Garda Dezso, Cătălin Micula şi Ilie Merce. 

În luările de cuvânt, majoritatea domnilor deputaţi şi-au exprimat nemulţumirea 
faţă de refuzul – repetat - al doamnei ministru, considerându-l ca un fapt foarte grav, având în 
vedere şi  dispoziţiile  art.61, alin.1 din Constituţie, care prevăd că „Parlamentul este organul 
reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”.  De asemenea, a 
fost susţinută ideea solicitării plenului Camerei Deputaţilor de constituire a unei comisii de 
anchetă, în cazul în care doamna ministru Monica Macovei nu va răspunde – nici de această dată 
– invitaţiei comisiei.  

În finalul discuţiilor, domnul preşedinte Valer Dorneanu a menţionat că este de 
acord şi înţelege punctul de vedere al celor care au luat cuvântul şi a precizat faptul că trebuie să 
se pornească  totuşi  de la principiul bunei credinţe.   În acest sens, domnul preşedinte a propus 
reinvitarea doamnei ministru Monica Macovei, pentru şedinţa comisiei de săptămâna viitoare, 
respectiv miercuri, 22 februarie a.c., ora 10:00. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată - în 
unanimitate - de către  membrii comisiei. 

La ora 14:00,  s-au reluat lucrările comisiei, pe ordinea de zi fiind programat 
dialogul cu domnul Daniel Marius Morar – Procuror Şef a Departamentului Naţional 
Anticorupţie. Domnul preşedinte a adus la cunoştinţă faptul că domnul Procuror Şef Daniel 
Marius Morar nu a  dat curs – nici de această dată – invitaţiei comisiei. Comisia a luat act de 
declaraţia de presă a Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii – domnul IULIAN 
GÂLCĂ, în care se precizează că  procurorul şef al Departamentului Naţional Anticorupţie nu 
trebuie să se prezinte la Parlament în legătură cu dosarele aflate în curs de urmărire penală. 
Comisia şi-a exprimat dorinţa de a nu aduce elemente de tensiune suplimentară asupra activităţii 
Departamentului Naţional Anticorupţie, în special în legătură cu unele cauze mediatizate.                 
De asemenea, s-a dedus că instituţia supremă a magistraturii a înţeles să preia problematica 
sesizată comisiei. 

Membrii comisiei şi-au exprimat dorinţa de a avea o întâlnire viitoare cu 
conducerea Consiliului Superior al Magistraturii, atât în legătură cu aceste aspecte, cât şi pentru 
altele din competenţa comisiei, în vederea unei bune coordonări a acţiunilor celor două 
organisme. 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                                    Valer  Dorneanu       
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