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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 13, 14 şi 15 februarie 2007 

 
 

Şedinţa comisiei  din 13 februarie  2007 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv :                

Tudor Mohora – preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – 

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

Kalman, Ilie Merce, 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.  Prezentarea cererii formulate către Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor, privind constituirea unei comisii de anchetă pentru cercetarea 
legalităţii retrocedării Castelului Bran. 

2.   Analiza şi dezbaterea cererii domnului deputat Paul Magheru pentru 
constituirea unei comisii de anchetă şi control, a aspectelor sesizate în memoriul 
Asociaţiei Urbariale „Trei Stejari” Băiţa, judeţul Bihor. 

3.   Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada 5 – 9 februarie 2007. 
4. Stabilirea programului de audienţe la comisie, în perioada                 

19 – 23 februarie 2007. 
5.    Diverse. 
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Înainte de a trece la dezbaterea primului punct al ordinei de zi, 

domnul preşedinte Tudor Mohora aduce la cunoştinţa plenului faptul că Proiectul 

de Raport al activităţii comisiei pe semestrul II al anului 2006, va fi supus 

dezbaterii membrilor comisiei, în şedinţa de săptămâna viitoare, pentru ca ulterior 

acesta să fie transmis Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. Totodată, 

domnul preşedinte Tudor Mohora încunoştiinţează plenul comisiei, asupra faptului 

că a solicitat secretariatului tehnic al comisiei (consilieri ori experţi) să prezinte în 

respectivul Raport de activitate pe semestrul II al anului 2006, pe lângă statisticile 

necesare, şi aspectele cele mai semnificative din punct de vedere calitativ. 

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

supune atenţiei membrilor comisiei cererea formulată către Biroul Permanent al 

Camerei Deputaţilor, privind constituirea unei comisii de anchetă pentru 

cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran, cu rugămintea ca – fiecare 

membru al comisiei – să-şi spună punctul de vedere asupra conţinutului 

respectivei cereri formulate şi a adresei de înaintare către Biroul Permanent al 

Camerei Deputaţilor. 

Luând act de conţinutul documentelor, membrii comisiei sunt de 

acord cu formula adoptată. 

La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului analiza şi dezbaterea cererii domnului deputat                

Paul Magheru pentru constituirea unei comisii de anchetă şi control, privind 

aspectele sesizate în memoriul Asociaţiei Urbariale „Trei Stejari” Băiţa,                

judeţul Bihor.                 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora adresează rugămintea domnilor 

deputaţi de a studia toate materialele puse la dispoziţie, aflate în mapa de şedinţă, 

inclusiv a răspunsului primit din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 

Proprietăţilor.  Totodată, Domnia sa face precizarea că instituţia în cauză a fost 

sesizată de către comisie, ca urmare a unui mai vechi memoriu adresat de către 

Asociaţia Urbarială „Trei Stejari” Băiţa, judeţul Bihor. 

Referindu-se la răspunsul primit din partea Autorităţii Naţionale 

pentru Restituirea Proprietăţilor, domnul preşedinte Tudor Mohora apreciază că, 

din conţinutul acestuia, se poate observa existenţa unor anumite inadvertenţe.                 

În acest sens, Domnia sa propune efectuarea unui control în comun, la faţa locului, 

împreună cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, 

având în vedere şi faptul că respectiva autoritate dispune de specialişti de bună 

calitate.  

În continuare, domnul preşedinte Tudor Mohora informează plenul 

comisiei că relaţia comisiei cu Autoritatea Naţională pentru Restituirea 

Proprietăţilor nu s-a îmbunătăţit, în sensul că respectiva autoritate întârzie cu 

trimiterea răspunsurilor, iar referitor la obiectivele pe care comisia le-a 

recomandat autorităţii, cu ocazia audierii doamnei preşedinte Ingrid Zaarour, 

acestea nu au fost îndeplinite nici până în prezent. De asemenea, domnul 

preşedinte Tudor Mohora apreciază faptul că, dacă situaţia persistă în continuare, 

comisia poate solicita reaudierea doamnei Ingrid Zaarour, care – în calitate de 

preşedinte a acestei autorităţi – poate să aducă unele explicaţii cu privire la aceste 

probleme. Sau, în cel mai nefericit caz, comisia poate sesiza chiar şi Primul 

Ministru al Guvernului, cu solicitarea luării măsurilor care se impun. 
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La punctul trei al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie,  în perioada 5 - 9 februarie a.c., plenul consultând situaţia celor                

23 cauze, privitoare la nemulţumirile cetăţenilor.  Membrii comisiei sunt de acord, 

într-o primă etapă, cu soluţiile propuse de compartimentul tehnic al comisiei 

privind modul de soluţionare. 

Asupra asigurării audienţelor pentru perioada 19 - 23 februarie a.c., 

plenul comisiei hotărăşte astfel : 

• marţi 20 februarie  -  domnul deputat Becsek Garda Dezso 
• miercuri 21 februarie  - domnul deputat Ilie Merce 
• joi 22 februarie  - domnul deputat Radu Lambrino 

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

prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

La punctul “Diverse” al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

a adus la cunoştinţa plenului faptul că, în faza de alcătuire a Raportului de 

activitate pe semestrul II al anului 2006, a solicitat o serie de situaţii, cu privire la 

acele autorităţi ale statului care nu trimit răspunsuri – în termenul legal – comisiei. 

Astfel, Domnia sa s-a referit la două situaţii : cea legată de instituţia Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi cea legată de dosarele transmite Autorităţii Naţionale 

pentru Restituirea Proprietăţilor. Şi într-un caz şi în celălalt, se înregistrează un 

număr semnificativ de dosare la care nu s-au primit răspunsuri în termenul 

prevăzut de lege, sau – în cazul Primăriei Municipiului Bucureşti – există situaţii 

în care s-au primit răspunsuri de la diverse direcţii sau şefi de servicii, cu toate că 

adresa iniţială de înaintare a comisiei a fost redactată şi expres trimisă către 

conducătorul instituţiei sesizate. 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora a informat plenul comisiei asupra 

faptului că intenţionează să solicite îmbunătăţirea sistemului informatizat  privind 

baza de date a comisiei, cu elemente noi, astfel încât să se poată avea o evidenţă a 

soluţionării dosarelor pe un criteriu calitativ, adică dacă acestea s-au soluţionat – 

din punctul de vedere al cererii petiţionarului – în mod favorabil sau nefavorabil. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte  

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 14 şi 15 februarie  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 
 
 
 
 
 
 
 


