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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 20, 21 şi 22 februarie 2007 

 
Şedinţa comisiei  din 20 februarie  2007 
 

La şedinţă au participat 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 au fost conduse de domnul deputat Tudor Mohora - 
preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată, în următoarea formulă : 
1.  Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de Raport al activităţii comisiei pe semestrul II al              

anului 2006. 
2. Discuţii asupra Referatului privind memoriul domnilor Bercea Creţu Lucreţian şi Păunescu 

Vasile, administratori ai Societăţii Comerciale „Construct” S.R.L. din Râmnicu Vâlcea. 
3. Măsuri de organizare a activităţii comisiei de anchetă privind cercetarea unor presupuse abuzuri 

în acţiunea de retrocedare a Castelului Bran. 
4. Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada  12 – 16  februarie 2007. 
5.  Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada 26 februarie – 2 martie 2007. 
6.  Diverse. 

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

membrilor comisiei pentru a-şi spune punctul de vedere asupra conţinutului Raportului de 
activitate al comisiei pe semestrul II al anului 2006. 

Au luat cuvântul domnii deputaţi : Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei, 
Nicolae Bădălău, Ilie Merce, Mircea Costache şi Ioan Dumitru Puchianu, care şi-au exprimat            
– în general – mulţumirea faţă de modul cum a fost întocmit Raportul de activitate pe semestrul 
II al anului 2006, dar care au avut unele obiecţii cu privire la textul din raport ce se referă la 
domeniul justiţiei : s-au făcut propuneri fie de eliminare a unor paragrafe, fie de modificare a 
unor termeni ; folosirea unui ton mai dur, mai imperativ, în textul raportului – în ceea ce 
priveşte domeniul justiţiei, mai ales şi pentru faptul că numărul sesizărilor adresate comisiei,              
pe acest domeniu, în semestrul II al anului 2006 este considerabil (cca. 41%). 

Totodată, domnul deputat Mircea Costache a solicitat plenului comisiei acordul 
privind audierea – în ziua de 21 februarie a.c. – a unui grup de 9 consilieri ai Consiliului Local 
Poşta Câlnău. Supusă la vot, această solicitare a fost aprobată de membrii comisiei. 
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În încheierea dezbaterii primului punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                 

Tudor Mohora a supus la vot adoptarea raportului, cu modificările aduse în dezbaterea prezentei 
şedinţe, de către domnii deputaţi. Supus la vot, Raportul de activitate pe semestrul II al anului 
2006 a fost adoptat de către membrii comisiei. 

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

plenului reclamaţia domnilor Bercea Creţu Lucreţian şi Păunescu Vasile, administratori ai 
Societăţii Comerciale „Construct” S.R.L. din Râmnicu Vâlcea, împotriva domnului deputat 
Petre Ungureanu. După analiza în comisie a respectivei sesizări, domnul preşedinte                   
Tudor Mohora a propus sesizarea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată de membrii comisiei. 

 
La punctul trei al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora  a prezentat 

membrilor comisiei, Nota întocmită de către domnul consilier Nicolae Iorga, cu privire la 
încuviinţarea pornirii unei anchete parlamentare de cercetare a condiţiilor retrocedării  
Castelului Bran şi organizarea activităţii subcomisiei de anchetă. De asemenea, Domnia sa a 
prezentat şi componenţa subcomisiei de anchetă parlamentară, după cum urmează : domnul 
deputat Ioan Dumitru Puchianu – preşedinte ; domnul deputat Merce Ilie – vicepreşedinte ; 
domnul deputat Mihail Sireţeanu – secretar ; domnii deputaţi Horea Dorin Uioreanu şi                 
Becsek Garda Dezso Kalman – membrii, urmând ca – până luni, 26 februarie a.c. – să fie 
întocmit şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestei subcomisii de analiză. 

La punctul patru al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus 
atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie,  în perioada                
12 - 16 februarie a.c., plenul consultând situaţia celor 30 cauze, privitoare la nemulţumirile 
cetăţenilor.  Au luat cuvântul : 

• domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinte (solicitând 
informaţii cu privire la memoriile adresate de către S.C.”Agro Concret” SRL Bucureşti, de către 
domnul Lipovan Ioan din localitatea Bonţida, judeţul Cluj şi de către domnul Toma Nicolae – 
agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj). 

• domnul deputat Tudor Mohora – preşedintele comisiei (solicitând 
informaţii cu privire la memoriul înaintat comisiei de către un grup de cetăţeni din localitatea 
Roşia Montana, judeţul Alba). 

• Domnul deputat Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei (solicitând 
informaţii cu privire la memoriul adresat comisiei de către Asociaţia „Şomuzul” din Suceava). 

 
Asupra asigurării audienţelor pentru perioada 26 februarie – 2 martie a.c.,  

plenul comisiei a hotărât astfel : 
• marţi 27 februarie  -  domnul deputat Mihail Sireţeanu 
• miercuri 28 februarie  - domnul deputat Mihail Sireţeanu 
•   joi 1 martie  - domnul deputat Ilie Merce 

urmând ca în zilele de 26 februarie şi 2 martie  a.c. audienţele să fie asigurate prin 
cabinetul preşedintelui comisiei. 
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La punctul „Diverse” al ordinei de zi, domnul deputat Nicolae Bădălău, 
apreciind că, în ultima vreme, au fost puternic mediatizate problemele privind tezaurul dacic de 
la Sarmisegetusa, vioara „Stradivarius” care a aparţinut marelui violonist Ion Voicu şi 
monumentul generalului Averescu, a propus plenului comisiei oportunitatea invitării la un 
dialog,  a domnului Adrian Iorgulescu – Ministrul Culturii şi Cultelor, pentru cunoaşterea 
punctului de vedere şi poziţiei pe care ministerul înţelege să o promoveze pentru fiecare dintre 
aceste cazuri. 

În sensul celor propuse, domnul preşedinte Tudor Mohora i-a solicitat doamnei 
consilier Cornelia Costin ca, pentru început, să întocmească – până la şedinţa de săptămâna 
viitoare a comisiei – adrese către autorităţile competente cerând informaţii în legătură cu 
respectivele probleme, care, după dezbaterea lor în plenul comisiei, ar urma să fie trimise 
autorităţilor competente. Numai după primirea răspunsului, din partea acestora, comisia va 
putea decide asupra oportunităţii invitării domnului Adrian Iorgulescu, la o discuţie, pe aceste 
teme. De asemenea, domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu a mai făcut propunerea ca să se 
facă referiri şi asupra modului de administrare a monumentelor istorice. 

 
Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                   

Tudor Mohora a declarat şedinţa închisă. 
 
În zilele de 21 şi 22 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


