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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
PROCES  VERBAL 

al şedinţelor  comisiei din 27 şi 28 iunie 2006 
 

Şedinţa comisiei din 27 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, 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.   Audierea domnului Andrei Chiliman – primarul sectorului 1,  în legătură cu aspectele 

sesizate în memoriul adresat comisiei de către Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti, 
privind construcţia din imediata vecinătate a Catedralei Sf. Iosif – orele 13:00. 

2.    Audierea doamnei Mioara Mantale – prefectul municipiului Bucureşti, în legătură cu 
aspectele sesizate în memoriul adresat comisiei de către Arhiepiscopia Romano-Catolică 
Bucureşti, privind construcţia din imediata vecinătate a Catedralei Sf. Iosif – orele 14:30. 

3.   Discutarea răspunsului primit de la Consiliul Naţional al Audiovizualului, privind 
memoriile adresate comisiei de către Trustul de presă ARTPRES Târgovişte,  Arhiepiscopia 
Romano-Catolică şi de către domnul deputat Nicolae Popa, în cuprinsul cărora  s-au reclamat 
abuzuri privind acordarea de licenţe audiovizuale. 

3.     Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada  19 - 23  iunie a.c. 
4.     Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 
5.     Stabilirea programului de audienţe în perioada  3 - 7  iulie a.c. 
6.     Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 

         7.      Diverse.  
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În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora mulţumeşte 

invitaţilor pentru prezenţa la comisie, respectiv domnului Andrei Chiliman – 

primarul sectorului 1 şi doamnei Oana Rădulescu – arhitect şef din aceeaşi 

instituţie.  

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora informează plenul 

comisiei că a purtat o convorbire telefonică prealabilă cu domnul primar                  

Andrei Chiliman, în care acesta a fost informat ce instituţii au fost sesizate de către 

comisia noastră, cu solicitarea transmiterii punctelor de vedere, respectiv :   

Primăria sectorului 1 – emitentul autorizaţiei de construcţie, Ministerul Culturii, 

Prefectura şi Primăria municipiului Bucureşti, sesizări adresate acestor instituţii în 

urma primirii unui memoriu din partea conducerii Arhiepiscopiei                     

Romano-Catolice, care, în principal, acuză nerespectarea unor prevederi legale cu 

privire la emiterea autorizaţiei de construire. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora, adresează domnului                     

Andrei Chiliman rugămintea de a face o informare dacă atât în privinţa încadrării 

în planurile de urbanism, zonal, de detaliu, cât şi în privinţa avizelor legale, s-au 

întâmpinat greutăţi, dacă s-au îndeplinit toate temeiurile legale pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire şi motivul întârzierii, de la depunerea cererii şi până la 

eliberarea respectivei autorizaţii.  

Domnul Andrei Chiliman – primarul sectorului 1, răspunde solicitării 

menţionând că, din punct de vedere personal, fiind bucureştean, consideră că 

respectiva construcţie de lângă Catedrala Sf. Iosif nu ar trebui să se ridice în acel 

loc. Dar, aceasta este doar o părere personală şi funcţia pe care o ocupă în prezent 

îi impune să respecte o serie de legi aflate în vigoare.  
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O a doua remarcă făcută de domnul primar Andrei Chiliman, este 

aceea potrivit căreia – din punct de vedere legal – nu există nici o diferenţă între 

atribuirea unei autorizaţii de construire unei persoane fizice sau juridice, singura 

direfenţă – în cazul discutat – fiind aceea că autorizaţia de construire respectivă              

s-a dat în apropierea unui monument istoric de categoria a-II-a (construcţia 

Catedralei), care, din punct de vedere legal, este acoperită de avizele date de 

Ministerul Culturii. 

În ceea ce priveşte întârzierea eliberării autorizaţiei, domnul primar 

Andrei Chiliman menţionează că a insistat ca această autorizaţie să fie dată în 

momentul în care – la dosar – existau toate avizele necesare. Conform legii, 

termenul de o lună pentru eliberarea unei autorizaţii, curge de la data prezentării 

ultimului aviz obţinut. De asemenea, subliniază faptul că – din punct de vedere 

legal – perioada în care s-a emis respectiva autorizaţie de construire, s-a încadrat în 

termenul legal. 

După această prezentare scurtă, domnul preşedinte Tudor Mohora 

invită colegii deputaţi să adreseze întrebări domnului Andrei Chiliman - primarul 

sectorului 1. 

Astfel, domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele 

comisiei doreşte să ştie dacă Primăria sectorului 1 s-a raportat la o zonă istorică şi 

nu la un monument istoric, pentru că în acest caz este vorba de o zonă de protecţie 

şi nu este vorba – strict - de un simplu monument istoric. 

Domnul primar Andrei Chiliman răspunde  solicitării, cu menţiunea că 

– în calitate de primar – nu are nici un fel de atribuţii legale de a judeca un aviz pe 

care ar trebui să-l dea Ministerul Culturii, instituţie care este singura în măsură să 

spună dacă acolo – ţinând cont de faptul că este o zonă protejată şi de faptul că 
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există un monument istoric – se poate sau nu se poate construi ceva.                     

De asemenea, subliniază că avizul Ministerul Culturii stă la baza aprobării şi 

eliberării respectivei autorizaţii de construcţie. La fel de importantă este şi 

Hotărârea Consiliului general al municipiului Bucureşti de aprobare a mai multor 

documente cu privire la ceea ce se poate construi în acel loc.  

În acest sens, domnul primar Andrei Chiliman precizează că : 

• în decembrie 2000 s.a aprobat - Planul urbanistic al 

municipiului Bucureşti care prevede un accent de înălţime de peste 45 m. 

• în aceeaşi zi, tot în decembrie 2000,  s-a aprobat primul PUZ 

pentru zona respectivă, care a definit tot acest accent de înălţine la 74 m. 

• mai există un plan urbanistic de detaliu aprobat în baza unui 

certificat de urbanism din anul 2004, de Primăria sectorului 1, înainte de a ocupa 

domnia sa funcţia de primar, care defineşte exact poziţia clădirii pe respectivul 

teren. 

Domnul primar Andrei Chiliman menţionează că având în vedere 

existenţa unor neconcordanţe de natură formală la documentele care au stat la baza 

aprobării PUZ-ului din anul 2000, s-a solicitat reconfirmarea PUZ-ului printr-un 

certificat de urbanism eliberat în iunie 2005, lucru care s-a întâmplat în luna 

septembrie 2005, printr-un PUZ aprobat de Primăria municipiului Bucureşti, care, 

practic, a stat la baza eliberării autorizaţiei de construire. Totodată, menţionează că 

prezenţa unei clădiri înalte în respectivul loc a fost definită prin Planul urbanistic 

general şi prin celelalte completări ale PUG (PUZ-urile şi PUD-ul respectiv). 

Acestea puteau fi atacate de persoane interesate, în termenele legale, dar nu au 

existat asemenea situaţii. 
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Domnul primar Andrei Chiliman subliniază că autorizaţia pe care a 

eliberat-o s-a efectuat în baza tuturor avizelor legale, mai mult chiar, a solicitat  în 

plus şi studiul de impact asupra clădirilor învecinate şi care a fost însuşit şi de 

Inspectoratul de stat în construcţii. 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, 

doreşte să i se răspundă dacă Primăriei sectorului 1 i-a fost remis un exemplar al 

Raportului întocmit de către Inspectoratul de stat în construcţii, în sensul în care                

– în urma concluziilor respectivului raport – Primăria sectorului 1 să încerce 

suspendarea autorizaţiei de construire. 

Domnul primar Andrei Chiliman răspunde acestei solicitări, cu 

precizarea că dacă ar fi avut vreun motiv de nelegalitate, nu ar fi semnat respectiva 

autorizaţie de construcţie. Dar, repetă domnia sa, în momentul în care au existat 

toate avizele şi acordurile emise – în marea majoritate – de instituţii care din punct 

de vedere ierarhic sunt superioare Primăriei sectorului 1, avize pe care această 

instituţie nu le poate cenzura, s-a eliberat autorizaţia de construire. De asemenea, 

menţionează că acel Raport al Inspectoratului de stat în construcţii l-a obţinut          

într-un mod „lăturalnic” şi nu oficial, inspectoratul remiţând Primăriei sectorului 1 

doar o adresă care conţine cca.80 % din datele din Raport. Urmare acestei adrese 

înaintate de Inspectoratul de stat în construcţii, Primăria sectorului 1 a răspuns 

tuturor punctelor care priveau activitatea instituţiei pe care o conduce şi nu s-a 

găsit vreun motiv legal care să ducă la blocarea autorizaţiei sau – eventual – la 

atacarea acesteia în Justiţie. În cel mai rău caz, Inspectoratul de stat în construcţii 

putea să  facă el un astfel de demers, dacă avea cea mai mică dovadă de 

nelegalitate, lucru care nu s-a întâmplat. 
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Domnul deputat Aurelian Pavelescu, adresându-se domnului primar 

Andrei Chiliman, doreşte să precizeze că stoparea construcţiei de lângă Catedrala 

Sf. Iosif este şi în voinţa Arhiepiscopiei, a tuturor romano-catolicilor şi ortodoxilor, 

a cetăţenilor bucureşteni, dar şi a multor persoane care s-au manifestat public în 

acest sens. 

Referindu-se tot la Raportul Inspectoratului de stat în construcţii, 

domnul deputat Aurelian Pavelescu arată că – în finalul raportului, la concluzii – se 

face menţiunea că inspectoratul va sancţiona contravenţional arhitectul şef  al 

Primăriei sectorului 1 pentru „emiterea de certificate de urbanism incomplete, ori 

cu date eronate şi de autorizaţii de construire în baza unor documentaţii 

incomplete, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare ...” 

Faţă de această situaţie doreşte să ştie care este opinia domnului 

primar Andrei Chiliman despre Raportul Inspectoratului de stat în construcţii şi 

despre concluziile acestui raport, cu referinţă expresă către arhitectul şef al 

Primăriei sectorului 1. 

Vis-a-vis de această solicitare, domnul Andrei Chiliman răspunde cu 

menţiunea că – în calitate de primar -  domnia sa este nevoit să aplice legile în 

vigoare. În Raportul Inspectoratului de stat în construcţii nu s-a găsit lipsa unor 

acorduri din partea unor instituţii, în mod expres,, ci doar nişte generalităţi.                  

Pe acest aspect, menţionează că dacă în acel raport se specifica clar lipsa unui 

acord din partea unei anume instituţii, Primăria sectorului 1 putea să verifice acest 

lucru şi nu se poate discuta doar „pe nişte generalităţi”. 
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Doamna Oana Rădulescu – arhitectul şef al Primăriei sectorului 1, 

completează cele spuse de domnul primar Andrei Chiliman, cu menţiunea că în 

răspunsul dat Inspectoratului de stat în construcţii, s-a solicitat menţionarea 

avizelor care lipseau, din partea căror instituţii şi în baza căror legi ar fi trebuit 

cerute. La aceste solicitări din partea Primăriei sectorului 1, Inspectoratul de stat în 

construcţii, nici până în prezent, nu a binevoit să răspundă. 

De asemenea, în ceea ce priveşte certificatul de urbanism, acesta 

reprezintă un act informativ. Primăria sectorului 1 poate da un răspuns privind 

regimul juridic, tehnic ori economic. Privind regimul tehnic, exista documentaţia 

de urbanism în vigoare. Toate instituţiile care şi-au dat acordul, au fost două pe 

PUD şi pe PUZ. În momentul 2001 – pe baza certificatului de urbanism – emis de 

Primăria municipiului Bucureşti, s-a început proiectarea şi s-au obţinut avizele 

respective.  Din anumite motive care nu ţin de natură tehnică sau urbanistică, ci de 

cea juridică, această proiectare s-a oprit timp de 3 ani. În anul 2004 s-a solicitat din 

nou certificatul de urbanism şi acesta s-a obţinut, de la primăria de sector 

solicitându-se totodată un PUD nou şi o reconfirmare a PUZ-ului, având în vedere 

inserţia care se cerea în ţesutul urban.  

În încheierea expunerii sale, doamna arhitect şef Oana Rădulescu 

subliniază că tot ceea ce a afirmat, poate fi susţinut cu acte. 

Domnul Andrei Chiliman – primarul sectorului 1 intervine şi doreşte 

să precizeze faptul că – în calitatea sa de primar – nu poate să pună în discuţie o 

Hotărâre a Consiliului municipiului Bucureşti prin care se avizează un plan 

urbanistic zonal, cu indicatorii aferenţi şi că a solicitat,  în certificatul de urbanism, 

un plan urbanistic zonal care să reconfirme planul vechi din anul 2000, care oricum  
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expira în anul 2005. Cele două planuri sunt identice, ca atare cine spune că există 

modificări, ar trebui să şi dovedească acest lucru. 

De asemenea, un lucru important este şi faptul că nicăieri în legislaţia 

în vigoare nu există vreun termen de valabilitate pentru avizele de la                  

Ministerul Culturii, Inspectoratul de stat în construcţii sau de la alte                    

unităţi emitente. Singurul document care are o limitare în timp fiind Planul 

urbanistic zonal sau respectiv Planul urbanistic de detaliu. Deci, prin reconfirmarea 

solicitată nu s.-au modificat indicatorii urbanistici şi nici modul în care se 

amplasează pe teren clădirea respectivă. Un alt aspect, este acela că Primăria 

sectorului 1 a solicitat de la Autoritatea aeronautică, în baza avizului de mediu, 

modificarea înălţimii maxime admise şi acest lucru a fost acceptat. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora, adresându-se domnului primar 

Andrei Chiliman, doreşte să i se răspundă dacă, înainte de a se elibera autorizaţia 

respectivă, s-a avut în vedere retragerea avizului de către Serviciul român de 

informaţii. Solicită acest răspuns cu precizarea că şi în Raportul Inspectoratului de 

stat în construcţii, s-a făcut trimitere către această situaţie. 

La această întrebare, domnul primar Andrei Chiliman  doreşte să 

răspundă doamna arhitect şef Oana Rădulescu, cu menţiunea că – la Primăria 

sectorului 1 – nici până în prezent nu s-a primit nici o adresă din partea Serviciului 

român de informaţii, prin care să-şi retragă avizul dat în anul 2001.  Ca atare, 

domnia sa precizează că nu poate discuta această problemă – ca autoritate publică 

locală – decât pe bază de documente şi nu pe presupuneri. 

Doamna arhitect şef Oana Rădulescu răspunde acestei solicitări cu 

menţiunea că se reţin două aspecte : în primul rând, dacă era nevoie de acordul 
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Serviciului român de informaţii şi în al doilea rând, construcţia propusă afectează 

siguranţa naţională. 

În primul caz, există un ordin al fostului M.L.P.A.T. împreună cu 

Ministerul de Interne, Serviciul român de informaţii şi Ministerul Apărării 

Naţionale, în care se specifică faptul că este necesar avizul celor trei instituţii. 

Toate aceste trei instituţii şi-au dat acordul în anul 2001 pentru o construcţie                  

de 74 m. înălţime, diferenţa de cea prezentă este de un metru. În anul 2005, 

Primăria sectorului 1 – atunci când a eliberat certificatul de urbanism – s-a solicitat 

acordul Ministerului Apărării Naţionale, deoarece a existat o corespondenţă cu 

caracter de confidenţialitate prin care se solicită primăriei ca anumitor zone din 

Bucureşti să li se ceară acordul şi nu avea nici o legătură cu avizul anterior. 

În ceea ce priveşte afectarea siguranţei naţionale, doamna arhitect şef 

subliniază faptul că Primăria sectorului 1 nu a fost înştiinţată în acest sens,                     

cu Serviciul român de informaţii neexistând nici un fel de corespondenţă oficială.  

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, 

întreabă dacă - Primarului sectorului 1 - investit prin lege cu autoritate deplină 

pentru emiterea autorizaţiilor de construcţie, poate dispune asupra condiţiilor de 

suspendare a aplicabilităţii autorizaţiei de construcţie, până la reglementarea 

aspectelor tehnice care condiţionează începerea lucrărilor de construcţie. 

Răspunzând acestei solicitări, domnul primar Andrei Chiliman 

menţionează că o autorizaţie poate fi suspendată de emitent doar  înainte să se facă 

declaraţia oficială de începere a lucrărilor şi că această declaraţie oficială s-a făcut 

la foarte puţin timp după ce a fost semnată autorizaţia, chiar de către Inspectoratul 

de stat în construcţii. Deci, conform legislaţiei în vigoare, după începerea lucrărilor 

singura autoritate care mai poate suspenda o autoritate este Justiţia.   
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Ca atare, mai precizează domnul Andrei Chiliman, domnia sa nu mai 

putea avea nici o competenţă pentru suspendarea autorizaţiei respective. 

Domnul deputat Cătălin Micula doreşte să i se răspundă la două 

întrebări şi anume : 

• una legată de Serviciul român de informaţii : în situaţia în care 

Planul ubanistic zonal nu este de competenţa Primăriei sectorului 1, atunci SRI 

putea face contestaţie către Primăria municipiului Bucureşti ; dacă s-a primit vreo 

informare de la Primăria municipiului Bucureşti, cu privire la această problemă. 

• Cealaltă întrebare : dacă Primăria sectorului 1 mai putea refuza 

eliberarea autorizaţiei de construcţie, în condiţiile în care PUG-ul, PUZ-ul şi toate 

celelalte documente necesare iniţierii unei construcţii erau date deja. 

Domnul primar Andrei Chiliman răspunde acestei solicitări, punctual, 

astfel : 

• referitor la prima întrebare : nu s-a primit nici un fel de 

corespondenţă de la Primăria municipiului Bucureşti      şi 

• referitor la cea de-a doua întrebare : rolul primarului               

sectorului 1 nu este acela de a judeca o lege deja votată şi aprobată şi deci, nu a 

existat posibilitatea unui refuz de eliberare a autorizaţiei de construire, decât dacă 

acesta era făcut pe proprie răspundere, lucru care – după opinia domniei sale – se 

poate încadra juridic strict în abuz în serviciu. 

În finalul discuţiei, domnul preşedinte Tudor Mohora adresează 

domnului primar Andrei Chiliman întrebarea potrivit  căreia – din punctul de 

vedere al primarului sectorului 1 – consideră că s-au îndeplinit toate prevederile 

legale pentru eliberarea respectivei autorizaţii de construire. 
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Răspunzând acestei întrebări, domnul primar Andrei Chiliman 

precizează că – dacă ar fi avut cel mai mic dubiu – nu ar fi procedat la semnarea 

acestei autorizaţii, deci existau toate avizele şi acordurile legale solicitate şi că a 

semnat în deplină responsabilitate şi legalitate. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora mulţumeşte celor doi invitaţi pentru 

amabilitatea purtării acestui dialog şi menţionează că aceste discuţii au fost 

deosebit de utile pentru a se putea informa – şi prin intermediul presei – opinia 

publică, asupra situaţiei sesizate de către Arhiepiscopia Romano-Catolică. 

Discuţiile purtate au fost înregistrate şi pe bandă magnetică, 

stenograma făcând parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

La punctul doi al ordinei de zi, membrii comisiei procedează la 

audierea doamnei Mioara Mantale – prefectul municipiului Bucureşti, care este 

însoţită şi de directorul general al Direcţiei juridice din cadrul Prefecturii 

municipiului Bucureşti – doamna Claudiţa Selaverdean. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora adresează rugămintea invitaţilor să 

prezinte – pe scurt – implicarea Prefecturii municipiului Bucureşti în problema 

sesizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică, respectiv ce poate face prefectura                 

– din punct de vedere legal – în această situaţie, ce demersuri s-au făcut până în 

prezent şi mai ales ce iniţiativă a fost luată pentru lămurirea problemei sesizate. 

Doamna Mioara Mantale – prefectul municipiului Bucureşti doreşte 

ca, înainte de a începe prezentarea situaţiei, să înmâneze membrilor comisiei un set 

de mape care cuprind punctul de  vedere al instituţiei pe care domnia sa o conduce, 

referitor la construcţia din imediata vecinătate a  Catedralei Sf. Iosif şi                     
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– în special – cu concentrare pe tema supusă atenţiei, respectiv oportunitatea 

iniţierii de către Prefectura municipiului Bucureşti a procedurii de anulare în 

contencios administrativ a hotărârii de aprobare a documentaţiei de urbanism 

modificatoare, a Planului de urbanism zonal. 

Pentru început, doamna prefect Mioara Mantale se referă la 

construcţia clădirii din imediata vecinătate a Catedralei Sf. Iosif. Astfel, 

menţionează că au fost aprobate o serie de hotărâri de către Consiliul municipal 

Bucureşti şi anume : 

• Prima Hotărâre a fost cea cu nr.158/2000, un plan urbanistic 

zonal şi care a fost nominalizat în anexa de la hotărâre. Acest act administartiv a 

fost fundamentat pe avizele cerute de lege, dar prefectul – în urma analizării 

acestui act administrativ – a constatat că lipseşte avizul Agenţiei de protecţie a 

mediului cu privire la PUZ-urile aprobate şi a înaintat în instanţă acţiunea în 

anulare la Curtea de apel Bucureşti. A rezultat sentinţa civilă nr. 1182, ce a dispus 

– în parte – anularea Hotărârii 158/2000 a Consiliului general al municipiului 

Bucureşti, privind aprobarea unor PUZ–uri, respectiv PUZ – zona centrală                 

Sf. Iosif, sentinţă rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare. 

• A doua Hotărâre a fost aceea cu nr.213/2005, privind aprobarea 

unor planuri urbanistice zonale, tot în anexă, unde la poz.17 se regăseşte 

actualizarea PUZ pentru zona despre care se face vorbire. Această hotărâre s-a 

adoptat în baza expunerii făcute de primarul general şi a raportului de specialitate a 

Direcţiei de urbanism. De asemenea, au fost anexate avizele şi această hotărâre a 

fost comunicată instituţiei Prefecturii municipiului Bucureşti. În urma analizării,  s-

a solicitat autorităţii emitente să transmită avizele Comisiei tehnice de urbanism, 

avize ce nu fuseseră anexate la hotărâre. Ca urmare a acestei solicitări, s-a transmis 
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Prefecturii municipiului Bucureşti documentaţia, astfel încât acest PUZ a intrat în 

vigoare. Procedura controlului de legalitate asupra actelor administrative ale 

autorităţii publice locale era reglementată de art.26 al Legii nr. 340/2004 privind 

instituţia prefectului, lege care – ulterior – a fost modificată.                    

Prefectura municipiului Bucureşti şi-a exercitat controlul de legalitate în termen şi 

conform acestei prevederi. 

Doamna prefect Mioara Mantale mai precizează că instituţia pe care 

domnia sa o conduce nu a fost sesizată de nici o persoană fizică sau juridică cu 

referire la PUZ–ul respectiv, eventuala atacare a deciziei decăzând din termen şi ca 

urmare   Prefectul municipiului Bucureşti şi-a spus punctul de vedere atunci când 

raportul Inspectoratului naţional în construcţii a sesizat prefectura cu privire la 

acest PUZ. 

În concluziile Raportului s-a solicitat Prefecturii municipiului 

Bucureşti analizarea oportunităţii iniţierii procedurii de anulare în contencios 

administrativ a hotărârii de aprobare a documentaţiei de urbanism modificatoare. 

Doamna prefect Mioara Mantale subliniază că, pe acest aspect, prefectura nu mai 

poate face acest lucru, din moment ce prefectul şi-a exercitat atribuţiile date de 

art.26 din Legea nr.340, de verificare a legalităţii, din moment ce s-au completat 

avizele de către Consiliul general al municipiului Bucureşti şi din moment ce a 

intrat în circuitul civil. 

Concluzionând, doamna  prefect Mioara Mantale precizează că, faţă 

de cele spuse, mai sunt câteva lucruri de adăugat şi anume : 

• atunci când Prefectura municipiului Bucureşti este sesizată cu 

privire la unele ilegalităţi care ţin de o construcţie sau de domeniul construcţiei, se 
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verifică legalitatea – sub aspect general – urmând ca analiza de specialitate s-o facă 

instituţia specializată în acest lucru. 

• dacă Prefectura municipiului Bucureşti este sesizată cu o 

reclamaţie referitor la unele ilegalităţi care ţin de o construcţie, aceasta se 

adresează autorităţii emitente – pentru observaţii în ceea ce priveşte punctul de 

vedere – şi instituţiei specializate care poate să-şi spună părerea asupra aspectelor 

tehnice. 

• în cazul în speţă, dacă Prefectura municipiului Bucureşti ar fi 

fost sesizată cu privire la acest PUZ, s-ar fi verificat încă o dată legalitatea şi ar fi 

sesizat Inspectoratul de stat în construcţii. 

De asemenea, doamna prefect Mioara Mantale doreşte să facă şi o 

prezentare cu privire la autorizaţia de construire. Astfel, menţionează că 

Arhiepiscopia Romano-Catolică a sesizat în nenumărate rânduri Prefectura 

municipiului Bucureşti, cu solicitarea de a interveni în instanţă pentru anularea 

respectivei autorizaţii de construcţie. 

În acest sens, Prefectura municipiului Bucureşti a remis o adresă 

autorităţii emitente, respectiv Primăriei sectorului 1 pentru a primi un punct de 

vedere şi în acelaşi timp a sesizat şi Inspectoratul de stat în construcţii  a 

municipiului Bucureşti – serviciu public deconcentrat în subordinea prefectului – 

care se poate pronunţa cu privire la legalitatea actelor care au stat la baza emiterii 

autorizaţiei de construcţie.  

Inspectoratul de stat în construcţii al municipiului Bucureşti trimite 

Prefecturii municipiului Bucureşti o copie a adresei înaintată Arhiepiscopiei, prin 

care menţionează că autorizaţia a fost remisă în condiţii legale, cu toate avizele 

solicitate. Primăria sectorului 1 răspunde Prefecturii municipiului Bucureşti în 
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aceeaşi manieră ca şi Inspectoratul de stat în construcţii, în sensul că actele au fost 

emise legal. După acest răspuns al Primăriei sectorului 1, soseşte la Prefectura 

municipiului Bucureşti şi Raportul Inspectoratului naţional de stat în construcţii,  

cu un alt punct de vedere, în care se specifică faptul că s-au găsit unele elemente de 

nelegalitate. În menţionarea din raport se recomandă Prefecturii municipiului 

Bucureşti de a se adresa instanţei judecătoreşti. Dar, conform actelor normative 

care stau la baza activităţii Inspectoraratului de stat în construcţii, se precizează - 

printre altele – că singura instituţie care poate suspenda lucrările, este tocmai 

Inspectoratul de stat în construcţii, dacă într-adevăr constată unele acte de 

ilegalitate. 

Domnul deputat Cătălin Micula adresează rugămintea doamnei prefect 

Mioara Mantale de a se referi la problemele legate de parcursul privind 

autorizările, inclusiv a celor care sunt de regimul construcţiilor din acea zonă. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu face precizarea faptului că 

verificarea actelor de legalitate de către Prefectura municipiului Bucureşti se pot 

face chiar din oficiu şi nu neapărat dacă această instituţie este sesizată în acest 

sens.  

În ceea ce priveşte anularea autorizaţiei, doreşte să ştie care este opinia 

Prefecturii municipiului Bucureşti, amintind şi punctul de vedere al Primarului 

sectorului 1 – domnul Andrei Chiliman, în sensul că acel imobil de lângă Catedrala 

Sf. Osif este numai problema Arhiepiscopiei şi nu a tuturor cetăţenilor bucureşteni 

şi a credincioşilor din Bucureşti. De asemenea, domnul deputat Aurelian Pavelescu 

întreabă de ce Prefectura municipiului Bucureşti nu a sesizat instanţa în contencios 

administrativ pentru anularea autorizaţiei, ţinând seama de faptul că până la 

judecare se continuă lucrările şi marea problemă este aceea că acţiunile întreprinse 
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de Arhiepiscopie au primul termen de judecată în luna septembrie 2006 şi probabil 

vor mai dura câţiva ani.  

La întrebarea domnului deputat Aurelian Pavelescu, doamna director 

general Claudiţa Selaverdean menţionează că în conformitate cu Legea nr.215, 

art.49, secretarul unităţii administrativ teritoriale este obligat să transmită în 3 zile 

de la adoptare sau să emită actele administrative prefectului. Dar, în cazul de faţă 

este vorba despre hotărâri şi dispoziţii şi niciodată nu au fost comunicate 

prefectului autorizaţiile de construire. La momentul în care a fost emisă autorizaţia 

de construcţie – în februarie 2006 – prefectul nu a fost în posesia acestei autorizaţii 

şi a actelor care au stat la baza emiterii ei. Pentru ca Prefectura municipiului 

Bucureşti să poată introduce o acţiune în instanţă, trebuie să facă dovada cu acte, 

dar nici la momentul actual prefectul nu este în posesia acestora.                    

Primăria sectorului 1 – autoritatea emitentă, a transmis punctul său de vedere 

Prefecturii municipiului Bucureşti cu privire la legalitatea emiterii respectivei 

autorizaţii, fără însă a o trimite. 

De asemenea, doreşte să precizeze şi motivul pentru care nu este 

oportun – pentru instituţia prefectului – a se introduce o acţiune în instanţă :                  

în momentul în care prefectul ar face un asemenea demers, ar fi reclamant.                     

Iar în dosarul care se află deja în instanţă – pe fond, are termen 11 iulie 2006 –

Inspectoratul de stat în construcţii al municipiului Bucureşti, serviciu care răspunde 

prefecturii din punct de vedere tehnic dacă această autorizaţie de construcţie este 

nelegală sau nu, ar fi pârât. Şi atunci, cele două dosare având cam acelaşi obiect, se 

va ajunge automat la o conexare. Este impropriu ca odată, prefectul să fie 

reclamant, să atace această autorizaţie şi tot în acelaşi timp, Inspectoratul de stat în 
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construcţii, să fie pârât. Deci, în concluzie, odată sesizată instanţa, prefectul nu mai 

are ce să facă, iar suspendarea autorizaţiei o poate face numai instanţa. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora, adresându-se invitaţilor, le aduce 

la cunoştinţă faptul că s-au purtat discuţii în plenul comisiei şi cu doamna                  

Dorina Nicolina Isopescu – preşedintele Inspectoratului de stat în construcţii, 

ocazie cu care – printre altele – i-au fost prezentate doamnei Isopescu puntele de 

vedere ale Inspectoratului de stat în construcţii a municipiului Bucureşti şi punctul 

de vedere al instituţiei pe care dumneaei o conduce, în urma Raportului ce l-a 

elaborat în luna aprilie. De asemenea, precizează că prefectura municipiului 

Bucureşti – ca reprezentant al Guvernului – are datoria de a verifica modul în care 

îşi desfăşoară activitatea Inspectoratul de stat în construcţii. 

În încheierea discuţiilor domnul preşedinte Tudor Mohora 

menţionează că – după toată activitatea laborioasă desfăşurată pe acest subiect – 

există sufiente elemente pentru ca – până săptămâna viitoare -  comisia să 

elaboreze o declaraţie scrisă, prin care opinia publică să fie informată în legătură cu 

finalitatea concluziilor la care s-a ajuns cu privire la cazul sesizat de către 

Arhiepiscopia Romano-Catolică. Astfel, prin această declaraţie scrisă opinia 

publică poate să cunoască : elementele constatate de către comisie şi ceea ce s-a 

solicitat autorităţilor publice. După această declaraţie scrisă dată publicităţii, se va 

remite tuturor autorităţilor implicate, inclusiv Prefecturii municipiului Bucureşti, 

concluziile Comisiei pentru cercetarea abuzurilor a Camerei Deputaţilor cu privire 

la acest caz. 

Pentru şedinţa de săptămâna viitoare, domnul preşedinte Tudor 

Mohora adresează rugămintea compartimentului tehnic al comisiei, să elaboreze un 
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material cu concluziile reieşite în urma verificărilor şi audierilor care au avut loc la 

comisie. 

În încheiere, doamna Prefect Mioara Mantale doreşte să mulţumească 

comisiei pentru invitaţia la acest dialog şi ţine să menţioneze că în afară de faptul 

că Prefectura municipiului Bucureşti a sesizat toate instituţiile implicate, a propus 

acestor instituţii ca – săptămâna viitoare, pe 3 iulie a.c. – să se aşeze la o masă 

rotundă pentru a se pune de acord asupra punctelor comune de vedere şi asupra 

elementelor care le identifică. Mai mult decât atât, a fost informat şi Ministerul 

Administraţiei şi Internelor cu această problemă, sesizând şi asupra faptului că au 

fost identificate anumite elemente şi sunt unele lucruri de modificat, de corectat în 

legislaţia actuală, Prefectura municipiului Bucureşti făcând propuneri – prin acest 

minister – de modificare a unor legi care într-adevăr au lacune. 

Cu privire la răspunsul înaintat comisiei de către Consiliul Naţional al 

Audiovizualului în legătură cu memoriile adresate comisiei de către Trustul de 

presă ARTPRES Târgovişte,  Arhiepiscopia Romano-Catolică şi de către domnul 

deputat Nicolae Popa, domnul preşedinte Tudor Mohora propune plenului 

comisiei reluarea discuţiilor pentru şedinţa de săptămâna viitoare. 

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

supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie în perioada 19 - 23 iunie a.c., plenul consultând situaţia celor 19 cauze, 

privitoare la nemulţumirile cetăţenilor.  

Analizând situaţia acestor memorii, membrii comisiei sunt de acord cu 

propunerile prezentate de către corpul de consilieri şi experţi ai comisiei, 

stabilindu-se modul de analiză şi soluţionare. 
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte 

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În ziua de 28 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. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Radu  Lambrino 
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