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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 18 martie 2008 

 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – 

preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu 

şi Mircea Costache – secretari, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Valer 

Dorneanu, Aurelian Pavelescu, Ioan Dumitru Puchianu, Gheorghe Sârb şi Cosmin 

Gabriel Popp, lucrările comisiei fiind conduse de domnul deputat                  

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

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

1.  Analiza aspectelor sesizate în dosarele intrate la comisie în perioada                 

10 - 14 martie 2008. 
2.    Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

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 10 – 14 martie 2008. 
În perioada de referinţă s-au înregistrat un număr de 17 petiţii, care au fost 

înaintate autorităţilor competente cu analiza pe fond a problematicii sesizate. 

Asupra tuturor memoriilor prezentate în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic 

privind modul de analiză şi verificare.  
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Domnul preşedinte Tudor Mohora, făcând precizarea că şi în perioada de 

referinţă s-au înregistrat la comisie memorii care au fost înaintate – spre competentă 

soluţionare – şi Consiliului Superior al Magistraturii, a reiterat membrilor comisiei 

oportunitatea invitării la un dialog a doamnei judecător  Lidia Bărbulescu – preşedinta 

Consiliului Superior al Magistraturii. În acest sens, precizează că materialul deja 

întocmit de secretariatul tehnic al comisiei necesită o ultimă prealabilă analiză, în 

funcţie de care plenul urmează să hotărască asupra aspectelor punctuale care vor 

urma să fie discutate. 

Cu privire la asigurarea audienţelor pentru perioada 24 - 28 martie a.c., 

domnul preşedinte Tudor Mohora a adus la cunoştinţa membrilor comisiei                  

Hotărârea nr.5, privind unele măsuri organizatorice pentru desfăşurarea în bune 

condiţii a Summit-ului NATO Bucureşti, 2 – 4 aprilie 2008, adoptată de                  

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor în şedinţa din 12 martie a.c., conform căreia, 

deputaţii şi salariaţii Camerei Deputaţilor au acces în Palatul Parlamentului numai în 

perioada 20 – 24  martie 2008, urmând ca, începând cu ziua de luni, 24 martie a.c. şi 

până la încheierea Summit-ului, accesul să fie permis numai personalul acreditat 

pentru asigurarea măsurilor de organizare a Summit-ului, împrejurare faţă de care 

audienţele la comisie sunt suspendate,până la reluarea lucrărilor Camerei Deputaţilor. 

 

 

 

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