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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

. 
S I N T E Z A 

lucrărilor  comisiei din 2 şi 3 mai  2007 
 

Şedinţa comisiei  din 2 mai  2007 
 
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – preşedinte, 

Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu şi                  
Mircea Costache – secretari, Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, 
Valer Dorneanu, Aurelian Pavelescu, Ioan Dumitru Puchianu, Cornel Ştirbeţ şi                    
Petre Ungureanu. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Tudor Mohora - preşedintele 
comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată, în următoarea formulă : 
1.   Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada  23 - 27 aprilie  a.c. 
2.   Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada 7 – 11 mai 2007. 
3.   Diverse. 
La primul punct al ordinei de zi : 

• domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei plenului analiza 
aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie,  în perioada  23 - 27 aprilie  a.c. 

• s-au solicitat informaţii cu privire la memoriul adresat comisiei de către 
domnul Dragomir Ionel din Bucureşti.  

• consilierul căruia i-a fost repartizat dosarul a  precizeazat că petiţionarul                       
– în memoriul  său – solicită sprijin pentru a se pune la dispoziţia Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie documentele Comisiei SIE referitoare la interceptarea ilegală de comunicaţii şi 
presiuni asupra magistraţilor, făcute de la nivelul serviciilor secrete. În acest sens, s-a făcut 
propunerea sesizării Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
Exercitarea Controlului Parlamentar asupra Activităţii Serviciului de Informaţii Externe, 
singura instituţie competentă cu analiza şi soluţionarea cazului sesizat, iar despre acest 
demers va fi înştiinţat şi petiţionarul.  

• Referitor la celelalte 16 memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 
comisiei au fost de acord – într-o primă etapă – cu propunerile făcute de către 
compartimentul tehnic. 

La punctul doi al ordinei de zi, respectiv asigurarea  audienţelor pentru perioada                  
7 – 11 mai  a.c., plenul comisiei a hotărât după cum urmează : marţi 8 mai – domnul 
deputat Ioan Dumitru Puchianu ;miercuri 9 mai  - domnul deputat Becsek Garda Dezso 
şi joi 10 mai – domnul deputat Ilie Merce, 

urmând ca în zilele de 7 şi 11 mai  a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul 
preşedintelui comisiei. 
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La punctul Diverse : 
 

• domnul deputat Becsek Garda Dezso a ridicat problema salarizării precare a 
tuturor conducătorilor auto din cadrul Serviciilor Camerei Deputaţilor şi a propus 
posibilitatea sprijinirii acestei categorii de personal cu o mărire de salariu printr-o sesizare 
care să fie adresată Biroului Permanent. 

• luând act de problema ridicată de către colegul deputat, domnul preşedinte                
Tudor Mohora a propus reluarea acestor discuţii într-o şedinţă viitoare. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                       
Tudor Mohora a declarat şedinţa închisă. 

 
În ziua de 3 mai 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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