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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 6 şi 7 iunie 2006 

 
Şedinţa comisiei din 6 iunie a.c. 
La şedinţă participă toţi membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – 

preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi,                   

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

Ilie Merce, Cătălin Micula, Mircea Costache, Aurelian Pavelescu şi                    

Ioan Dumitru Puchianu, lipsind motivat domnul deputat Valer Dorneanu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Tudor Mohora – 

preşedintele comisiei. 

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

1.   Discuţii şi dezbateri asupra informării privind stadiul analizei aspectelor 

sesizate în memoriul Arhiepiscopiei Romano-Catolice, privind construcţia din 

imediata vecinătate a Catedralei Sf. Iosif. 

2.      Informare privind răspunsul Ministerului Sănătăţii la invitaţia pentru 

audiere adresată de comisie. 

 3.    Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada  29 mai – 2 iunie a.c.  

 4.     Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 

 5.     Stabilirea programului de audienţe în perioada  12 - 16 iunie a.c. 

         6.     Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 

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

supune dezbaterii plenului informarea privind stadiul analizei aspectelor sesizate în 

memoriul Arhiepiscopiei Romano-Catolice, privind construcţia din imediata 

vecinătate a Catedralei Sf. Iosif.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora aduce la cunoştinţa plenului faptul 

că, urmare transmiterii unei adrese Inspectoratului de Stat în Construcţii, această 

instituţie a răspuns comisiei, din al cărui cuprins reies anumite probleme în 

legătură cu modul în care s-au solicitat etapele premergătoare atribuirii autorizaţiei 

de construcţie. De asemenea, încunoştiinţează membrii comisiei că – până în 

momentul actual – nu s-a primit răspuns din partea celorlalte două instituţii 

sesizate de comisie, respectiv din partea Primăriei Municipiului Bucureşti şi 

Primăriei Sectorului 1. 

Totodată, domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că s-a primit 

la comisie o întâmpinare din partea consorţiului – titular de investiţii, care, 

informează comisia în legătură cu demersurile făcute încă din anul 1997, 

parcurgând – în acest sens - toate etapele. Tot în această întâmpinare se face 

referire la faptul că Arhiepiscopia Romano-Catolică nu ar fi trebuit să-şi dea un 

aviz, conform legii, cu privire la eliberarea autorizaţiei de construcţie, ci de către 

forul tutelar, respectiv Ministerul Culturii şi Cultelor şi Primăria Sectorului 1 – 

Direcţia de Urbanism. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora consideră că – pentru o verificare 

mai eficientă – comisia poate să cheme, la un dialog, conducerea Inspectoratului de 

Stat în Construcţii, pentru a vedea demersurile efectuate de către această   

instituţie, pentru respectarea legii. De asemenea, comisia poate chema la o audiere  
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conducerea Primăriei Sectorului 1, pentru a prezenta modul în care s-a derulat toată 

perioada de avizare şi măsurile care s-au luat ca aceste avize să fie date în 

conformitate cu legea. 

În continuare, domnul preşedinte Tudor Mohora invită membrii 

comisiei să-şi exprime punctul de vedere. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu precizează că va pune la 

dispoziţia comisiei – spre luare la cunoştinţă – Raportul integral al Inspectoratului 

de Stat în Construcţii, mult mai vehement şi cu concluzii diferite faţă de sinteza 

Raportului transmis comisiei, aflată în mapa de şedinţă. De asemenea, menţionează 

că această sinteză a Raportului iniţial a fost întocmită tocmai pentru ca acest raport, 

în forma sa iniţială, să nu fie adus la cunoştinţa opiniei publice.  

Domnul deputat Aurelian Pavelescu menţionează că situaţia este 

foarte gravă şi informează membrii comisiei de faptul că Vaticanul a reacţionat de 

trei ori : o dată, printr-o notă verbală către Ambasadorul României la Vatican, 

avertizând autorităţile române să înceteze – de urgenţă – lucrările ; a doua oară,              

s-a reacţionat printr-un cardinal – Şeful Congregaţiei Bisericilor Orientale şi                   

a treia oară, prin Ministrul de Externe al Vaticanului. Toţi înalţii prelaţi ai 

Vaticanului, care sunt şi oameni de stat, au avertizat România să oprească lucrările, 

arătând că se afectează grav atât structura de rezistenţă a Catedralei, dar şi viaţa 

religioasă din Catedrală. Menţionează, de asemenea, că aceste lucrări sunt 

continuate zi şi noapte, se folosesc utilaje grele şi că de trei săptămâni există un 

protest al credincioşilor romano-catolici, cărora li s-au asociat ortodocşi şi                

greco-catolici. 
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De asemenea, domnul deputat Aurelian Pavelescu precizează că 

Arhiepiscopul Robu a protestat în repetate rânduri, ajungându-se la un punct 

maxim al declaraţiilor – adjunctul Arhiepiscopului Robu declarând public că 

biserica romano-catolică este persecutată în România ; preşedintele Ordinului 

Arhitecţilor din România a declarat că această construcţie este inacceptabilă din 

punct de vedere arhitectonic, ca urmare lucrările trebuiesc încetate ; s-au pronunţat 

Academia Română, alte asociaţii ; Biserica Ortodoxă – prin Patriarhul Teoctist,                 

s-a solidarizat. 

Concluzionând, domnul deputat Aurelian Pavelescu subliniază că 

întârzierea stopării acestui conflict este deosebit de gravă, nu numai pentru 

bucureşteni, dar şi pentru România. Propune, în acest sens, audierea                     

Primarului Municipiului Bucureşti, Primarului Sectorului 1 şi Ministrului de 

Externe – domnul Mihai Răzvan Ungureanu, acesta având şi o responsabilitate               

în această chestiune, ţinând seama şi de conflictul dintre România şi Vatican. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu este de părere că şi Comisia 

pentru Cercetarea Abuzurilor va trebui să se autosesizeze cu această problemă,              

cu atât mai mult cu cât la comisie a fost deja înregistrat un memoriu. 

În replică, domnul preşedinte Tudor Mohora, precizează că nu sunt 

motive pentru ca această comisie să se autosesizeze din presă, deoarece s-au 

început deja verificările în urma unei sesizări directe trimisă de către reprezentanţii 

Arhiepiscopiei. Consideră că s-a procedat în mod normal punând această sesizare 

pe ordinea de zi a şedinţelor comisiei, în urma discuţiilor stabilindu-se demersurile 

pe care comisia urmează să le întreprindă.  
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Referindu-se la răspunsul Inspectoratului de Stat în Construcţii, 

domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că – din respectiva adresă – se 

observă că din punct de vedere al responsabilităţilor, dacă până în 2001 acestea 

reveneau Primăriei Municipiului Bucureşti, după aceea aceste responsabilităţi revin 

Primăriei Sectorului 1.  Tot din răspunsul Inspectoratului de Stat în Construcţii, se 

mai observă că, fără o serie de avize, Primarul Sectorului 1 dă autorizaţie de 

construcţie, în data de 24.02.2006.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora consideră că, mai întâi, trebuie 

chemat la un dialog Primarul Sectorului 1, ocazie cu care să fie întrebat care au 

fost motivele ce au stat la baza emitrerii autorizaţiei de construcţie, fără să aibă şi 

celelalte avize. Tot din răspunsul Inspectoratului de Stat în Construcţii se observă 

şi faptul că acesta a solicitat Prefecturii Municipiului Bucureşti analizarea 

oportunităţii iniţierii procesului de anulare în Contenciosul Administrativ a 

Hotărârii de aprobare a documentaţiei de urbanism modificatoare.  

În acest sens, domnul preşedinte Tudor Mohora solicită membrilor 

comisiei stabilirea persoanelor care trebuiesc chemate la audiere în cadrul comisiei, 

ca – după aceea – să se comunice şi reprezentanţilor presei acest lucru, precum şi 

motivele pentru care aceştia sunt solicitaţi să participe la acest dialog cu comisia. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu menţionează că Inspectoratul de 

Stat în Construcţii ar trebui să suspende lucrările de construcţie, din moment ce a 

constatat toate aceste ilegalităţi. O altă chestiune este aceea potrivit căreia Prefectul 

Municipiului Bucureşti nu răspunde acestor observaţii făcute de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii. Domnul deputat Aurelian Pavelescu este de acord cu 

audierea tuturor persoanelor răspunzătoare pentru această situaţie. 
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Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu consideră că, în primul rând, 

ar trebui invitat la comise Primarul Sectorului 1, din Raportul Inspectoratului de 

Stat în Construcţii reieşind clar că nu s-au respectat procedurile privind eliberarea 

autorizaţiei de construcţie. În cursul discuţiilor, Primarul Sectorului 1 ar trebui să 

explice cum a fost posibil ca prin respectarea procedurilor, să autorizeze o 

construcţie care ridică multiple probleme. De asemenea, este de părere că ar trebui 

invitaţi şi reprezentanţii Ministerului Culturii şi Cultelor, deoarece la dosarul de 

avizare, există şi un aviz al acestui minister. Totodată, să fie chemată la audiere şi 

conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii, iar în final, dacă situaţia o va 

cere, să fie chemată la un dialog şi conducerea Prefecturii Municipiului Bucureşti. 

Domnul deputat Mircea Costache menţionează că – pentru început – 

trebuie observat în ce constă abuzul, pentru ca acest caz să intre sub incidenţa 

acestei comisii, care sunt încălcările de lege şi care sunt instituţiile ce trebuiesc 

mobilizate pentru remedierea situaţiei. 

Domnul deputat Ilie Merce consideră că este o mare agitaţie în jurul 

acestui caz, având în vedere că despre această construcţie se ştie mai de mult.  

Propune, în primul rând, să se verifice care anume organism s-a sesizat cu acest 

caz şi ce demersuri s-au efectuat, până în momentul actual, având în vedere faptul 

că  petiţionarul a sesizat deja toate instituţiile statului. După consultarea acestor 

informaţii şi o bună documentare, comisia poate să decidă asupra etapelor 

ulterioare. 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora subliniază, încă o dată, că au fost 

sesizate – de către comisia noastră – trei instituţii ale statului, respectiv :                 

Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria Sectorului 1, instituţii care nu au 

răspuns încă comisiei şi Inspectoratul de Stat în Construcţii, care a remis răspunsul 

său, dezbătut de altfel şi în cadrul şedinţei actuale.  În situaţia în care – după 

expirarea termenului legal – instituţiile sesizate nu remit răspunsul solicitat, 

comisia poate invita la audiere conducerea celor două instituţii pentru încălcarea 

legii în raporturile cu o comisie parlamentară. 

Domnul deputat Nicolae Bădălău este de acord cu precizările făcute de 

către colegul deputat Ilie Merce, în sensul că trebuie aşteptat răspunsul instituţiilor 

sesizate deja de către comise, iar după aceea se poate proceda şi la audierea 

persoanelor implicate în această situaţie. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora precizează că îl va contacta 

telefonic pe Primarul Sectorului 1, cu solicitarea de a transmite răspunsul solicitat 

de comisie în termen legal.  

Propune, în acest sens, amânarea discuţiilor pentru şedinţa de marţi de 

săptămâna viitoare, şedinţă în care plenul comisiei să ia o decizie finală. 

Supusă la vot, propunerea este aprobată în unanimitate. 

 

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                

Tudor Mohora supune dezbaterii plenului informarea privind răspunsul 

Ministerului Sănătăţii la invitaţia pentru audiere adresată de comisie. 
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Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu, consultând răspunsul primit 

din partea Ministerului Sănătăţii, face precizarea că acesta este de-a dreptul 

scandalos şi reprezintă o sfidare la adresa Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor. 

Aceasta pentru că în locul ministrului, răspunde un secretar de stat, informând 

comisia că va delega – pentru purtarea unor discuţii – o doamnă consilier din 

cadrul acestui minister. În acest sens, domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 

propune revenirea cu o nouă adresă către Ministerul Sănătăţii, cu menţiunea că 

între instituţiile Statului ar trebui să existe un minim respect.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora informează plenul comisiei de 

faptul că a întâmpinat reale greutăţi pentru a lua legătura cu domnul ministru 

Eugen Nicolăescu. Neputând să intre în această legătură cu domnul ministru, 

menţionează că a lăsat un mesaj la secretariatul Ministerului Sănătăţii, cu 

precizarea că sesizarea înaintată comisiei de către Filiala germană a Amnesty 

International - prin doamna Christel Voorman, privind evenimentele petrecute la 

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, reprezintă o situaţie deosebit de gravă şi 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor are interesul – ca împreună cu Ministerul 

Sănătăţii – să lămurească toate aspectele sesizate în memoriu, după care să poată 

da răspunsul cuvenit petiţionarei. 

Cu privire la răspunsul primit din partea ministerului, domnul 

preşedinte Tudor Mohora îşi exprimă şi domnia sa nemulţumirea, informând plenul 

comisiei asupra situaţiei în care actualul Ministru al Sănătăţii – domnul                

Eugen Nicolăescu a demis directorul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare şi pune 

în fruntea acestui spital tocmai pe fosta directoare, demisă de domnul ministru 

Brânzan, pe motive de incompetenţă.  
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De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că 

aspectele sesizate în memoriul Filialei germane a Amnesty International sunt 

deosebit de grave, motiv pentru care Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii trebuie să intervnă, mai ales şi pentru faptul că în 

memoriu se face trimitere la respectarea drepturilor Omului. 

Domnul deputat Cătălin Micula susţine afirmaţia făcută de către 

antevorbitorii săi, colegi deputaţi, potrivit căreia răspunsul Ministerului Sănătăţii 

reprezeintă o sfidare la adresa comisiei, dar şi a Parlamentului României. Este de 

părere că, totuşi, invitaţia la audiere în cadrul comisiei, trebuie respectată şi onorată 

dacă nu de domnul ministru, atunci acesta poate desemna o persoană 

reprezentativă pentru Ministerul Sănătăţii, respectiv un secretar de stat. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora propune reinvitarea la un dialog în 

cadrul comisiei, a domnului ministru sau a unui secretar de stat, pentru şedinţa de 

săptămâna viitoare. 

Supusă la vot, propunerea este aprobată în unanimitate. 

 

Procedând la analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie în perioada 29 mai – 2 iunie a.c., plenul a consultat situaţia celor                     

32 cauze, privitoare la nemulţumirile cetăţenilor (vizând presupuse abuzuri şi 

ilegalităţi ale autorităţilor publice locale, soluţii ale instanţelor judecătoreşti, 

conflicte locative, conflicte de muncă, litigii privind recunoaşterea unor drepturi de 

proprietate, conflicte între persoane fizice şi favorizări ale structurilor aparţinând 

poliţiei). 
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Domnul deputat Cătălin Micula solicită informaţii cu privire la dosarul 

înaintat comisiei de către Trustul de Presă ARTPRES – Dâmboviţa.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora răspunde solicitării, cu precizarea 

că aspectele sesizate în memoriul susmenţionat au fost dezbătute şi în şedinţa de 

săptămâna trecută. Revine totuşi asupra acestui caz şi menţionează că Trustul de 

Presă ARTPRES Dâmboviţa s-a adresat comisiei reclamând unele nereguli 

săvârşite de Consiliul Naţional al Audiovizualului, privind acordarea unor              

licente TV. De asemenea, precizează că a purtat o discuţie telefonică cu domnul 

Ralu Filip, care a afirmat că sunt motive temeinice pentru respingerea contestaţiei.  

Totodată, domnul preşedinte Tudor Mohora aduce la cunoştinţa 

plenului că memoriul a fost înaintat Consiliului Naţional al Audiovizualului                  

în data de 29 mai a.c., pentru ca după primirea răspunsului, comisia să poată decide 

asupra etapelor ulterioare ale analizei. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că i-a solicitat                     

-  telefonic - domnului Ralu Filip să-i precizeze de la care instituţii a mai primit 

întâmpinări legate de Trustul de Presă ARTPRES. La această întrebare, domnul 

Ralu Filip a afirmat că petiţionarul a sesizat toate instituţiile statului, inclusiv 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor. 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că 

dreptul de control parlamentar asupra Consiliului Naţional al Audiovizualului 

revine Comisiilor reunite de cultură, arte şi miloace de informare în masă a celor 

două Camere.   
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Domnul deputat Ilie Merce este de părere că ar trebui purtat un dialog 

şi cu Preşedintele Trustului de Presă ARTPRES Dâmboviţa, pentru a explica               

mai pe larg comisiei, abuzurile, ilegalităţile şi presiunile politice săvârşite 

împotriva lor. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că după primirea 

răspunsului din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului, comisia va 

transmite şi petenţilor acest răspuns şi va putea decide asupra următoarelor etape 

ale analizei. Contestaţia respectivă fiind în faza de judecare, deocamdată comisia 

noastră nu se poate implica, deci nu poate – în momentul de faţă – să cheme la 

audiere vreo persoană implicată în această situaţie. De asemenea, domnul 

preşedinte Tudor Mohora face precizarea că, după definitivarea soluţionării 

contestaţiei, comisia va putea chema la audiere atât petiţionarul, cât şi conducerea 

Consiliului Naţional al Audiovizualului – domnul Ralu Filip. 

În acelaşi context, domnul preşedinte Tudor Mohora supune atenţiei 

plenului sesizarea primită din partea domnului deputat Nicolae Popa, care a 

solicitat audierea în comisie a domnului Ralu Filip, în legătură cu acordarea 

licenţelor de emisie Radio TV de către Consiliul Naţional al Audiovizualului.                   

În acest sens, propune multiplicarea acestei sesizări şi luarea în discuţie a acesteia 

în şedinţa de săptămâna viitoare. De asemenea, propune şi invitarea colegului 

deputat Nicolae Popa, în plenul comisiei, pentru ca acesta să facă o prezentare mai 

amănunţită a cazului sesizat. 

Anunţat de către secretariatul tehnic al comisiei, prin doamna expert 

Costin Cornelia, că tocmai s-a primit răspunsul Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, în legătură cu Trustul de Presă ARTPRES Dâmboviţa, domnul 

preşedinte Tudor Mohora ia act de acest răspuns, prezentându-l                    
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- spre dezbatere - şi celorlalţi colegi deputaţi, prezenţi la şedinţă. Astfel, dă citire 

răspunsului respectiv, din care se reţine faptul că – potrivit competenţelor ce revin 

C.N.A.-ului – acesta va  trimite un răspuns Trustului de Presă ARTPRES 

Târgovişte, după analizarea contestaţiei depusă de această societate, după care se 

va transmite şi Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor soluţiile adoptate. 

Totodată, domnul preşedinte Tudor Mohora prezintă plenului o serie 

de înştiinţări, sosite prin Fax, care susţin aspectele sesizate de către                    

Trustul de Presă ARTPRES Dâmboviţa. Concluzionând asupra acestei situaţii, 

domnul preşedinte propune – ca deocamdată – să fie invitat la comisie, pentru 

lămuriri suplimentare, domnul deputat Nicolae Popa, după care comisia va putea 

decide asupra următoarelor etape. 

Supusă la vot propunerea este aprobată de plenul comisiei. 

Domnul deputat Mircea Costache pune în discuţie situaţia existentă la 

punctul 12 din situaţia dosarelor înregistrate la comisie, respectiv sesizarea primită 

din partea Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor din Senatul României, privind 

sesizările domnului Alin Tocan – Director al ziarului „Ziua de Iaşi” şi care se 

referă – în principal - la abuzurile săvârşite de către deputatul Relu Fenechiu.  

Răspunzând acestei solicitări, domnul preşedinte Tudor Mohora, 

precizează că sesizarea a fost remisă Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor a 

Camerei Deputaţilor, tocmai pentru că în memoriul domnului Alin Tocan se face 

referire la activitatea unui deputat. De asemenea, aduce la cunoştinţa plenului că 

domnul Alin Tocan – Director al ziarului „Ziua de Iaşi” a sesizat, personal, comisia 

noastră în data de 19 aprilie a.c., în urma căreia memoriul a fost înaintat                

Băncii Naţionale a României, instituţie de la care s-a primit şi un răspuns pe                   

5 iunie a.c. Ca urmare, se va transmite şi petiţionarului acest răspuns. 
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La punctul „Diverse” al ordinei de zi, domnul deputat                     

Mircea Costache readuce în discuţie sesizarea primită din partea domnului                

Toma Bălăşoiu, care, urma să revină la comisie cu prezentarea unor elemente noi 

privind falimentarea Băncii Internaţionale a Religiilor.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora solicită domnului consilier            

Nicolae Iorga să aducă unele precizări privind studiul dosarului                     

Băncii Internaţionale a Religiilor, pentru a observa dacă în memoriul actual al 

petiţionarului, apar elemente noi faţă de documentele înaintate comisiei încă din 

legislatura anterioară. 

Domnul consilier Iorga Nicolae precizează că, având în vedere 

volumul foarte mare de documente existente în cele trei volume care formează 

întreg dosarul Băncii Internaţionale a Religiilor, nu a definitivat încă studiul, dar, 

în şedinţa de săptămâna viitoare va putea aduce precizările solicitate. 

Domnul deputat Mircea Costache doreşte să mai facă menţiunea că,                    

în urma discuţiei purtată cu domnul Ion Popescu – fost Director al                     

Băncii Internaţionale a Religiilor şi cu domnul Iulian Creţu – fost Viceprimar 

General, primiţi în audienţă, aceştia au lăsat la comisie unele documente care – 

după cum susţin – pot reprezenta elemente noi aduse la dosar.  

Referitor la asigurarea audienţelor  la comisie,  în săptămâna                     

12 - 16 iunie  a.c., plenul ia act de următoarele oferte : 

• marţi 13 iunie  a.c.  - domnul deputat Cătălin Micula, 
• miercuri  14 iunie  a.c. - domnul deputat Becsek Garda Dezso, 
• joi 15 iunie  a.c.  - domnul deputat Ilie Merce, 

 
urmând ca în zilele de 12 şi 16 iunie a.c. audienţele să fie asigurate prin 

cabinetul preşedintelui comisiei. 
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte 

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În ziua de 7 iunie a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea în 

subcomisiile de lucru, procedând la  analiza şi dezbaterea aspectelor sesizate în 

memoriile repartizate pe subcomisii şi hotărând asupra propunerilor pe care 

urmează să le prezinte plenului. 

 

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

 

 

 

 

 
 
 
 


