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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 7 şi 8 noiembrie 2006 

 
 

Şedinţa comisiei din 7  noiembrie 2006 
 
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, Bogdan Olteanu, 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.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 30 octombrie –                

3 noiembrie a.c. 

2.  Stabilirea programului privind audienţele la comisie în perioada                

13 - 17 noiembrie  a.c. 

3.      Diverse. 

4.      Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
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Consultând situaţia celor  25 cauze, înregistrate la comisie în perioada 

30 octombrie – 3 noiembrie a.c., membrii comisiei sunt de acord cu  soluţiile 

propuse de compartimentul tehnic, într-o primă etapă, privind modul de 

soluţionare al petiţiilor. 

În mod distinct, domnul deputat Ilie Merce solicită informaţii cu privire 

la memoriul înscris la punctul 24 al borderoului întocmit şi anume sesizarea 

doamnei senator Stănoiu Rodica Mihaela.  

Domnul expert Marin Gheorghe răspunde acestei solicitări,                

cu menţiunea că – în cuprinsul memoriului – doamna senator Rodica Mihaela 

Stănoiu sesizează grave încălcări ale Constituţiei şi a legilor în vigoare, de către 

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cu ocazia audierilor ce 

au avut loc în cadrul respectivei comisii. 

De asemenea, domnul expert Marin Gheorghe este de părere că, pentru 

început, ar trebui verificat dacă mai există încă un memoriu similar şi la Senat,                

iar după primirea răspunsului la această solicitare, comisia va putea decide dacă 

este necesară o analiză comună a celor două comisii parlamentare pentru 

cercetarea abuzurilor, sau să fie sesizat C.N.S.A.S. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora încunoştiinţează plenul comisiei 

asupra faptului că va lua legătura cu domnul Ion Toma – preşedintele Comisiei 

pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupţiei şi Petiţii din Senat, ocazie cu 

care îl va întreba dacă comisia condusă de domnia sa a făcut vreun demers în acest 

sens. De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora reaminteşte colegilor 

deputaţi şi faptul că – potrivit legii – Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii este un organ ce se află sub control parlamentar, fiind controlat de către 

comisiile juridice. 
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Asupra asigurării audienţelor în perioada 13 - 17 noiembrie a.c., 

membrii comisiei hotărăsc după cum urmează : 

• marţi 14 noiembrie - domnul deputat Mihail Sireţeanu 
• miercuri 15 noiembrie - domnul deputat Mihail Sireţeanu 
• joi 16 noiembrie - domnul deputat Becsek Garda Dezso 

 
urmând ca în zilele de 13 şi 17 noiembrie  a.c. audienţele să fie 

asigurate prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

 

La punctul „Diverse”, domnul deputat Becsek Garda Dezso îşi exprimă 

nemulţumirea faţă de răspunsul primit din partea Ministerului Justiţiei, urmare 

adresei înaintate de comisie la data de 23 octombrie a.c., în urma depunerii unui 

memoriu de către domnia sa, memoriu prin care sesiza atitudinea 

necorespunzătoare manifestată atât de organele de poliţie, cât şi de cele ale 

parchetului şi ale instanţelor judecătoreşti, în combaterea fenomenului infracţional 

de la nivelul fondului forestier naţional, situat în bazinul Giurgeului, cu însemnate 

prejudicii aduse bugetului de stat. 

Domnul deputat Becsek Garda Dezso precizează că – din conţinutul 

răspunsului respectiv – reiese faptul că Ministerul Justiţiei a remis sesizarea                 

– spre competentă soluţionare – atât Consiliului Superior al Magistraturii, cât şi 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instituţii care – după 

finalizarea verificărilor – vor comunica comisiei concluziile rezultate. 

De asemenea, domnul deputat Becsek Garda Dezso menţionează că, 

deşi s-a adresat de multe ori telefonic Consiliului Superior al Magistraturii, 

solicitând relaţii cu privire la cauza reclamată de domnia sa,  i s-a răspuns că 

problema se află încă în lucru. Se mai aşteaptă răspunsuri – pe aceeaşi cauză – şi 

de la Parchetul General şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
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Referindu-se la un alt memoriu al domniei sale, adresat comisiei noastre 

în data de 15 iunie a.c., cu privire la încălcarea normelor ce reglementează 

retrocedarea terenurilor agricole şi cu vegetaţie forestieră din zona bazinului 

Giurgeului, judeţele Harghita şi Neamţ, domnul deputat Becsek Garda Dezso 

menţionează că – deşi a fost sesizată încă din data de 15 iunie a.c. – Autoritatea 

Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor nu a răspuns nici până în prezent,                 

la adresa iniţială adăugându-se încă două reveniri, respectiv cele din data de                

29 august şi 3 noiembrie a.c. 

După intervenţia domnului deputat Becsek Garda Dezso, domnul 

preşedinte Tudor Mohora precizează că va contacta şi domnia sa – telefonic – 

Consiliul Superior al Magistraturii, cu solicitarea urgentării trimiterii unui răspuns 

comisiei noastre, iar după aceea plenul comisiei va fi informat despre reacţia 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Referitor la cea de-a doua problemă, ridicată de către domnul deputat 

Becsek Garda Dezso, aceea de nemulţumire asupra neprimirii unui răspuns din 

partea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Proprietăţilor, domnul 

preşedinte Tudor Mohora propune invitarea la o audiere, în plenul comisiei – peste 

două săptămâni – a doamnei preşedinte Ingrid Zaarour, ocazie cu care să fie 

înştiinţată şi asupra faptului că, de multe ori, din partea instituţiei condusă de 

domnia sa, fie nu se primesc răspunsurile solicitate, fie acestea  ajung la comisie 

cu termen întârziat. 
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Astfel, domnul preşedinte Tudor Mohora solicită întocmirea unei situaţii 

privind memoriile înaintate Autorităţii pentru Reglementarea Proprietăţilor, 

situaţie care să cuprindă atât data înaintării, cât şi data răspunsului primit din 

partea acestei instituţii, la memoriile inaintate de comisie. 

O altă chestiune pe care domnul preşedinte Tudor Mohora doreşte s-o 

supună atenţiei plenului, este memoriul adresat comisiei de către S.C.”CONCEPT 

LTD” S.R.L. din Bucureşti, care sesizează asupra unor pretinse abuzuri săvârşite 

în cursul actului de justiţie. 

Domnul consilier Iorga Nicolae menţionează că respectiva sesizare a 

fost înaintată atât Consiliului Superior al Magistraturii – domnului preşedinte 

Iulian Gâlcă, cât şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – domnului preşedinte 

Nicolae Popa, cu solicitarea de a dispune – conform competenţelor ce revin 

acestor autorităţi – cuvenitele verificări. De asemenea,  domnul consilier                

Iorga Nicolae precizează că ambele autorităţi au răspuns, în termen, iar pe                

9 octombrie a.c., S.C.”CONCEPT LTD” S.R.L. a revenit asupra memoriului 

iniţial şi – referindu-se la răspunsurile instituţiilor sesizate – apreciază că Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie a exercitat – prin persoana preşedintelui acesteia –                

un „deosebit de grav act de abuz” şi solicită o audiere publică în plenul comisiei. 

În completarea celor spuse, domnul consilier Drăcea Marin susţine ideea 

audierii – în plenul comisiei – a domnului Eduard Manole – Director General al 

Societăţii Comerciale „CONCEPT LTD” S.R.L. Bucureşti. 

Supusă la vot, propunerea de audiere este adoptată, în unanimitate, 

aceasta putându-se desfăşura în cadrul uneia dintre şedinţele comisiei din 

săptămâna 20 – 24 noiembrie a.c., după discutarea bugetului pe anul 2007. 
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte 

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În ziua de 8 noiembrie 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 
 


