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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

. 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 12, 13 şi 14 iunie 2007 

 
Şedinţa comisiei  din 12 iunie 2007 
 

La şedinţă participă 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 sunt conduse de domnul deputat                        

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

 

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată, în următoarea 

formulă : 

1. Prezentarea şi discutarea Raportului Subcomisiei de anchetă 

parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a 

procedurii de scoatere la vânzare a acestuia. 

2.   Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada  4 - 8 iunie a.c. 

3. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                  

18 - 22 iunie 2007. 

4.    Diverse. 

Administrator
Original



 
 

 2

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                        

Tudor Mohora supune dezbaterii plenului Raportul Subcomisiei de anchetă 

parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a 

procedurii de scoatere la vânzare a acestuia, invitând membrii comisiei să-şi 

exprime punctul de vedere asupra conţinutului acestuia. 

Luând cuvântul, domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu – 

preşedintele Subcomisiei de anchetă parlamentară, prezintă – în mare – 

Raportul întocmit, menţionând următoarele aspecte : 

• subcomisia a avut ca obiect de activitate investigarea 

modului în care au fost respectate normele legale privitoare la retrocedarea 

Castelului Bran şi procedura de scoatere la vânzare a acestuia. 

• subcomisia a fost alcătuită din 5 deputaţi, iar componenţa 

sa nominală şi biroul său  au fost prevăzute în anexa la hotărâre. 

• subcomisia a funcţionat pe baza unui regulament propriu 

care cuprinde reguli privitoare la atribuţiile biroului subcomisiei, ale 

preşedintelui, ale vicepreşedintelui şi ale secretarului acesteia, cvorumul de 

lucru şi cel de vot, posibilitatea de a se constitui colectivele şi procedura de 

lucru a acestora, caracterul secret al şedinţelor şi al informaţiilor rezultate din 

documentele subcomisiei. 

• au fost efectuate deplasări în teritoriu (comuna Bran şi 

Consiliul judeţean Braşov). 

• au fost solicitate relaţii de la instituţii şi autorităţi publice 

şi au fost preluate documente care priveau obiectul de activitate al 

subcomisiei; unele instituţii şi unele autorităţi publice nu au răspuns cu 

aceiaşi solicitudine, ceea ce a avut consecinţe asupra duratei de investigare. 
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• astfel, din motive întemeiate, prin Hotărârea Nr.18 din   

16 aprilie a.c., la solicitarea subcomisiei, termenul de prezentare al Raportului 

a fost prelungit până la 20 iunie 2007. Motivele care au determinat 

prelungirea termenului iniţial, au fost următoarele : volumul mare de lucrări 

care nu a putut fi evaluat la data instituirii subcomisiei şi care s-a mărit pe 

măsură ce ancheta a înaintat; întârzierea cu care unele autorităţi au răspuns 

solicitărilor de informaţii şi de documente; timpul necesar pentru evaluarea 

audierilor şi, în final, a anchetei, consecinţă a volumului mare de lucrări; 

necesitatea de verificare a unor elemente nou apărute în urma evaluării 

rezultatelor anchetei; elaborarea, redactarea şi dezbaterea raportului în 

subcomisie, pe capitole. 

În continuare, domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu . 

preşedintele Subcomisiei de anchetă parlamentară, prezintă – pe scurt – 

referinţele istorice privind Domeniul Bran; circulaţia juridică a dreptului de 

proprietate asupra Castelului Bran; precizări în legătură cu eliberarea 

certificatului de calitate de moştenitor nr.16 din 3.02.2003, de către notarul 

public Teodor Grigore Boşca; precizări privind notificarea pe baza căreia s-a 

retrocedat Castelul Bran; consideraţii asupra procedurilor de retrocedare şi 

consideraţii asupra procedurii de scoatere la vânzare a Castelului Bran. 

În urma verificărilor întreprinse şi a răspunsurilor primite de la 

autorităţile implicate în acţiunea de retrocedare a Castelului Bran, subcomisia 

de anchetă parlamentară a ajuns la concluzia că au fost comise mai multe 

ilegalităţi, au fost ignorate dispoziţii legale şi constituţionale în materia 

proprietăţii şi au fost încălcate reguli procedurale în materia succesiunilor. 
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De asemenea, domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 

menţionează că, în urma discuţiilor purtate pe marginea Raportului, în şedinţa 

subcomisiei din 12 iunie a.c., membrii subcomisiei au adoptat Raportul cu              

4 voturi „pentru” şi o „abţinere”. 

Domnul deputat Petre Ungureanu doreşte să cunoască dacă 

există documente care să dovedească ilegalităţile comise în retrocedarea 

Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia.  

Răspunzând acestei solicitări, domnul deputat Ioan Dumitru 

Puchianu precizează faptul că există documente pentru dovedirea 

ilegalităţilor ce ar fi fost săvârşite în acţiunea de retrocedare. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora subliniază faptul că 

documentele existente la dosarul subcomisiei vor fi transmise doar în cazul 

unei acţiuni în justiţie. 

De asemenea, domnul deputat Petre Ungureanu doreşte să 

cunoască atât dacă toate instituţiile implicate în acţiunea de retrocedare vor fi 

citate în plenul Camerei, cât şi dacă subcomisia a solicitat şi punctul de 

vedere al conducerii Uniunii Notarilor Publici din România. 

Răspunzând primei solicitări, domnul deputat Ioan Dumitru 

Puchianu menţionează că Raportul va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor 

care va decide asupra oportunităţii etapelor ulterioare, iar materialele 

existente la subcomisie vor sta la dispoziţia acesteia. 

Referitor la cea de-a doua solicitare, domnul secretar                   

Mihail Sireţeanu precizează că Uniunea Naţională a Notarilor Publici a 

transmis un răspuns foarte detaliat cu privire la legalitatea certificatului de 

moştenitor şi a Notificării către autoritate în vederea retrocedării. 
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Domnul deputat Valer Dorneanu precizează faptul că cercetările 

trebuiesc limitate doar la legalitatea retrocedării Castelului Bran şi a 

procedurii de scoatere la vânzare a acestuia şi nu este cazul să se marşeze pe 

legalitatea actelor de moştenire, de donaţie, etc. 

În ceea ce priveşte faptul că acţiunea de retrocedare s-a înfăptuit 

fără a se proceda la scoaterea Castelului Bran din domeniul public al statului 

şi trecerea sa în domeniul privat al statului, domnul deputat Valer Dorneanu 

apreciază că a fost vorba de o greşeală. De asemenea, Domnia sa consideră că 

s-ar putea ajunge la acţiunea de nulitate absolută a actului de retrocedare, dar 

acest lucru nu poate fi hotărât de o comisie parlamentară.  

Totodată, precizează că greşeala a fost produsă la nivelul 

Ministerului Culturii şi Cultelor, minister care trebuia să-şi exercite drepturile 

ca şi reprezentant al Statului. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora face următoarele precizări : 

• comisia noastră, ca şi comisie parlamentară, nu se poate substitui 

celorlalte puteri ale statului; 

• Ministerul Culturii şi Cultelor a făcut presiuni asupra conducerii 

Muzeului Bran în vederea restituirii imobilului către moştenitori; 

• moştenitorii au solicitat – în instanţă – Ministerului Culturii şi 

Cultelor să procedeze la acţiunea de restituire; 

• Ministerul Culturii şi Cultelor avea obligaţia să cerceteze 

Hotărârea de Guvern nr.74/24 ianuarie 2007 prin care Domeniul Bran a fost 

trecut din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, hotărâre 

tardivă, emisă la şapte luni după ce s-a făcut retrocedarea. 
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Domnul deputat Becsek Garda Dezso apreciază faptul că pentru 

evitarea unor astfel de situaţii, comisia noastră trebuie să vegheze la punerea 

corectă în aplicare a legilor retrocedării. 

Domnul deputat Ilie Merce subliniază că Raportul întocmit se 

întemeiază pe documente autentice primite din partea autorităţilor sesizate de 

comisie, iar concluziile trase în finalul cercetărilor sunt întemeiate. 

Intervenind, domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu ţine să 

precizeze că nerespectarea procedurilor de retrocedare duce la anularea 

titlului, iar în ceea ce priveşte testamentul lăsat de Principesa Ileana, acesta 

nu a fost pus la dispoziţia subcomisiei şi în acest caz nu s-a putut clarifica 

dreptul moştenitorilor.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora atrage atenţia asupra modului 

în care vor fi formulate concluziile verificărilor efectuate, în vederea 

respectării principiului constituţional al separaţiei puterilor în stat. 

Domnul deputat Mircea Costache – secretarul comisiei, este de 

părere că Raportul este foarte bine întocmit, din conţinutul căruia reies 

ilegalităţile care au fost săvârşite atât în acţiunea de retrocedare a Castelului 

Bran, cât şi în procedura de scoatere la vânzare a acestuia. 

În încheierea dezbaterilor în ceea ce priveşte Raportul 

Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii 

retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia, 

domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu – preşedintele subcomisiei, 

subliniază faptul că acest Raport a fost întocmit şi adoptat de către 

subcomisia pe care o conduce, pe baza a peste 2000 de documente,                        
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urmând ca după prezentarea acestuia în plenul Comisiei pentru Cercetarea 

Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii a Camerei Deputaţilor, să fie înaintat 

Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, care va hotărî asupra etapelor 

ulterioare. 

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

supune atenţiei plenului situaţia memoriilor intrate la comisie în perioada                   

4 - 8 iunie a.c., invitând membrii comisiei să consulte borderoul de şedinţă în 

care sunt înscrise cele 19 cauze, nemulţumiri adresate de cetăţeni. 

Membrii comisiei sunt de acord, într-o primă fază, cu soluţiile 

propuse de compartimentul tehnic privind modul de soluţionare. 

La punctul trei al ordinei de zi, respectiv asigurarea                

audienţelor pentru perioada 18 – 22  iunie  a.c., plenul comisiei hotărăşte 

după cum urmează : 

• marţi 19 iunie  -  domnul deputat Mircea Costache 

• miercuri 20 iunie  - domnul deputat Mihail Sireţeanu 

• joi 21 iunie  - domnul deputat Becsek Garda Dezso 

                 urmând ca în zilele de 18 şi 22 iunie  a.c. audienţele să fie 

asigurate prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

La punctul Diverse al ordinei de zi, domnul preşedinte                  

Tudor Mohora aduce la cunoştinţa plenului că, la comisie, a sosit o adresă din 

partea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, cu solicitarea de a 

transmite programul activităţii comisiei în perioada vacanţei parlamentare            

(2 iulie  - 31 august 2007), precum şi planul tematic al şedinţelor din 

perioada susmenţionată. 
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În urma discuţiilor purtate pe această temă, membrii comisiei 

hotărăsc comunicarea programului de activitate pe perioada vacanţei 

parlamentare după cum urmează : 

Pentru luna iulie a.c., propunerea pentru zilele 2, 3, 4 şi 5 iulie a.c.: 

1. Analiza dosarelor deosebite  aflate în lucru. 
2. Discutarea situaţiei dosarelor în care nu s-au primit răspunsuri din 

partea autorităţile sesizate de comisie. 
3. Activitate pe subcomisii de analiză. 
4. Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie, pe 

perioada vacanţei parlamentare de vară. 
 

Pentru luna august a.c., propunerea pentru zilele de 27, 28, 29 şi               

30 august a.c. : 

1. Analiza dosarelor intrate la comisie pe perioada  vacanţei 
parlamentare. 

2. Analiza Proiectului Raportului de activitate al comisiei pe 
semestrul I al anului 2007. 

3.  Activitate pe subcomisii de analiză. 
 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul 

preşedinte  Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

În zilele de 13 şi 14 iunie 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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