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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 20, 21 şi 22 februarie 2007 

 
 

Şedinţa comisiei  din 20 februarie  2007 
 

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, 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.  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. 
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În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora invită 

membrii comisiei să-şi spună punctul de vedere asupra conţinutului Raportului de 

activitate al comisiei pe semestrul II al anului 2006. 

Domnul deputat Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei, doreşte 

să facă unele precizări asupra conţinutului respectivului raport, după cum  

urmează :  

• la  pag.2, să fie scos tot paragraful 4. 

• la pag.3, paragraful 4 : afirmaţiile făcute nu sunt concludente, 

întrucât Parlamentul României este cel care poate face propuneri legislative şi nu 

Guvernul – respectiv Ministerul Justiţiei, ca  atare, textul trebuie modificat. 

• textul de la pag.4 până la pagina 5, paragraful 2 : ar trebui 

eliminat, întrucât domnul vicepreşedinte Radu Lambrino îl constituie ca fiind o 

declaraţie politică, text care nu ar trebui să fie integrat în respectivul raport de 

activitate al comisiei.  

• la pag. 14 : modificarea termenului „consideră” cu termenul 

„sugerează” din textul „Comisia consideră necesar ca Guvernul să modifice 

dispoziţiile legale …”  

Domnul preşedinte Tudor Mohora, precizează că – în esenţă – 

domnul vicepreşedinte Radu Lambrino are unele reticenţe în legătură cu anumite 

aprecieri calitative legate de reforma în justiţie. Şi anume : 

• în primul rând, comisia nu poate să rămână indiferentă în 

legătură cu faptul că – din sondajele de opinie – cca. 70 % dintre cetăţeni sunt 

nemulţumiţi de modul în care sunt trataţi în actul de justiţie ; 
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• în al doilea rând, în relaţiile comisiei cu cetăţenii, cel mai mare 

număr de memorii se înregistrează în domeniul justiţiei, în unele dintre ele fiind 

vorba de alte cauze mai profunde care ţin de administrarea actului de justiţie. 

Tocmai de aceea, domnul preşedinte Tudor Mohora precizează că a 

solicitat compartimentului tehnic, ca în respectivul raport, să se facă şi unele 

exemplificări ale cazurilor cu care comisia a fost sesizată, pentru o prezentare mai 

aprofundată a problemelor sesizate de cetăţeni, în acest fel Raportul de activitate 

al comisiei căpătând o altă formă, fiind mult mai explicit, decât celelalte rapoarte 

statistice întocmite anterior. 

Luând cuvântul, domnul deputat Nicolae Bădălău menţionează că 

Raportul de activitate al comisiei pe semestrul II al anului 2006 este un raport 

foarte bun, în ceea ce priveşte atât conţinutul, dar şi forma lui. Totuşi, ca singură 

observaţie, Domnia sa apreciază că – în conţinutul respectivului raport, asupra 

unor paragrafe – ar trebui intervenit cu o manieră mai dură, chiar cu un ton 

imperativ. Mai ales în ceea ce priveşte domeniul justiţiei, deoarece comisia se 

confruntă cu o multitudine de probleme sesizate de cetăţeni, pe acest domeniu, din 

care se poate observa ineficienţa soluţionării cazurilor de către justiţie. 

Totodată, domnul deputat Nicolae Bădălău menţionează faptul că, 

prin respectivul raport, comisia poate să impulsioneze interesul celorlalte instituţii 

ale statului în soluţionarea cererilor adresate de petiţionari şi pentru a arăta că                

– în cadrul unor instituţii ale statului – nu funcţionează bine anumite aspecte şi ca 

atare, ele pot fi îndreptate. Raportul întocmit este doar un punct de vedere pur 

administrativ şi nu unul politic. 
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Domnul deputat Ilie Merce, face câteva observaţii asupra conţinutului 

raportului şi anume : 

• textul din raport în care se face vorbire despre domeniul 

justiţiei, ar trebui să fie mult mai dezvoltat, insistându-se pe calitatea actului de 

justiţie care – în general – este contestat de mulţi petiţionari. 

• referindu-se la expresia „trebuie să subliniem faptul că în 

proporţie de 5–7 % petiţiile petenţilor (plângeri, reclamaţii) au fost justificate”, 

este de părere ca termenul „justificate” să fie înlocuit cu „întemeiate”. În ceea ce 

priveşte abordarea unui ton mai dur, mai ales acolo unde se face vorbire despre 

justiţie, domnul deputat Ilie Merce este de acord cu această propunere făcută de 

domnul deputat Nicolae Bădălău. 

• pe baza constatărilor şi a problemelor cuprinse în raport, 

comisia poate să procedeze la elaborarea unor iniţiative legislative, având în 

vedere „vidul” legislativ din anumite domenii. 

Domnul deputat Mircea Costache îşi exprimă mulţumirea faţă de 

redactarea Raportului de activitate al comisiei pe semestrul II al anului 2006, 

precizând că – din conţinutul acestuia – s-a făcut simţită puterea de sinteză şi că 

toate aspectele – de la cele mai minore ale sesizărilor şi până la cele mai majore 

probleme – sunt cuprinse în respectivul raport. 

Referindu-se tot la domeniul justiţiei, domnul deputat                 

Mircea Costache menţionează că starea de blocaj în care se află justiţia, este 

evidentă :  de blocaj administrativ şi altul, de blocaj în justiţie. 
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1. Blocaj administrativ  

• sesizarea domnului Obrete Nicolae Valentin din Buzău, 

înregistrată la comisie încă din anul 2005, în care petiţionarul revendică o 

suprafaţă de teren în comuna Poşta Câlnău. Cu acest caz, a fost sesizată Prefectura 

judeţului Buzău, care, deşi a transmis comisiei un răspuns cu termen depăşit, 

acesta a fost unul evaziv. Datorită acestui fapt, domnul deputat Mircea Costache 

menţionează că s-a ajuns în situaţia în care a fost nevoit să facă, individual,                 

o Interpelare, la care a primit răspuns din partea Corpului de Control al Ministrului 

Administraţiei şi Internelor, răspuns în care se face menţiunea că petiţionarul ar 

avea dreptate. Dar cu toate acestea, prefectul judeţului Buzău, Comisia judeţeană 

şi primarul comunei Poşta Câlnău, nu sunt de aceeaşi părere, contrazicând până şi 

concluziile Corpului de Control al Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

2. Blocaj în justiţie 

•  cazul celor 9 consilieri ai Consiliului Local Poşta Câlnău : 

Prefectul judeţului Buzău – în Contencios – dă dreptate celor 9 consilieri, prin 

faptul că sunt obstrucţionaţi în actul de justiţie şi nu este cazul să fie dizolvat 

Consiliul Local. În timp ce, instanţa judecătorească,  dă câştig de cauză primarului 

comunei Poşta Câlnău şi dizolvă Consiliul Local.  

• în legătură cu acest caz, domnul deputat Mircea Costache 

solicită plenului comisiei acordul privind audierea celor 9 consilieri ai Consiliului 

Local Poşta Câlnău, în ziua de 21 februarie a.c. Supusă la vot, această solicitare a 

fost adoptată de membrii comisiei. 

Un alt caz important, este şi cel al unui grup de controlori de la 

Camera de Conturi Buzău, care reclamă abuzuri săvârşite de conducerea instituţiei 

şi care, deoarece în ţară, nu îşi pot găsi dreptatea, iar raporturile cu conducerea               
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s-au deteriorat iremediabil,  consideră că este necesar să se adreseze instituţiilor 

europene. 

Un ultim exemplu pe care domnul deputat Mircea Costache doreşte 

să-l aducă la cunoştinţa membrilor comisiei, este cel al cetăţeanului Dinulescu 

Constantin din comuna Năieni, judeţul Buzău care revendică o suprafaţă de teren 

cu vegetaţie forestieră şi reclamă faptul că primarul comunei Năieni a fost pus în 

posesie asupra acestei suprafeţe de teren. În acest sens, comisia a înaintat o adresă 

către Arhivele Naţionale în data de 12 februarie a.c., de unde se aşteaptă un 

răspuns. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu precizează faptul că, dacă 

se face o analiză a problematicilor intrate la comisie, constatăm că 41 % din 

petiţii, sunt pe domeniul justiţiei. De asemenea, menţionează că respectivul raport 

al comisiei trebuie să fie unul exact, chiar mai dur, iar Comisia pentru Cercetarea 

Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii ar trebui să fie o comisie care să încerce să 

ridice poate şi prestigiul Parlamentului României.  Totodată, Domnia sa este de 

părere că nu se poate nuanţa sau „cosmetiza” anumite aspecte şi realităţi. 

Indiferent despre cine este vorba, comisia noastră are o misiune şi trebuie dusă 

până la capăt, chiar dacă – uneori – poziţiile luate de comisie, deranjează.  

Concluzionând, domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu precizează 

că trebuie să se ţină cont în continuare de consecvenţă şi imparţialitate. Astfel, cu 

siguranţă, comisia îşi va putea face – în continuare - datoria faţă de cetăţeni. 

În finalul discuţiilor privind Raportul de activitate al comisiei pe 

semestrul II al anului 2006, domnul preşedinte Tudor Mohora precizează faptul 

că, din conţinutul respectivului raport, se observă existenţa imparţialităţii şi nu 

este vorba despre o balanţă înclinată spre un partid sau altul. 
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De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora adresează 

rugămintea doamnei consilier Elena Dumitru şi domnului consilier Drăcea Marin, 

să revadă textul privind domeniul justiţiei şi să facă unele completări faţă de 

modul de soluţionare a problemelor cetăţenilor, în special din partea Consiliului 

Superior al Magistraturii, deoarece – din răspunsurile primite din partea acestei 

instituţii – s-a observat că acestea erau doar nişte răspunsuri formale. 

În încheierea dezbaterii primului punct al ordinei de zi, domnul 

preşedinte mulţumeşte corpului de consilieri şi experţi ai comisiei, pentru modul 

cum a fost întocmit raportul de activitate şi supune la vot adoptarea acestuia, cu 

modificările aduse în dezbaterea prezentei şedinţe, de către domnii deputaţi. 

Supus la vot, Raportul de activitate pe semestrul II al anului 2006 

este adoptat de către membrii comisiei. 

 

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

supune 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. Din preambulul plângerii, 

autorii solicită „obligarea” la restituirea unei sume de bani, reprezentând onorariul 

nedatorat. Petiţionarii susţin că domnul Petre Ungureanu, contrar legii, ar fi 

introdus în contract o clauză ce încalcă deontologia profesională, prin care s-a 

stabilit o cotă procentuală, cu statut de beneficiu avocaţial, din suma pe care 

societatea urma să o încaseze de la debitoarea creanţelor sale. De asemenea, 

petiţionarii au promovat acţiune în justiţie şi sunt în posesia unei hotărâri care se 

bucură de autoritate de lucru judecat. 
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Faţă de cele prezentate, domnul preşedinte Tudor Mohora propune 

înaintarea acestui memoriu Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei 

Deputaţilor. Supusă la vot, propunerea este aprobată de membrii comisiei. 

 

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

prezintă 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. În acest sens, domnul preşedinte Tudor Mohora 

reaminteşte plenului că – aşa după cum şi dânşii cunosc deja – Plenul Camerei 

Deputaţilor a aprobat în şedinţa sa, din 20 februarie a.c., solicitarea comisiei 

noastre. Componenţa nominală a subcomisiei de anchetă parlamentară este 

următoarea : 

• 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 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora încunoştiinţează 

membrii comisiei că a solicitat ca – până luni, 26 februarie a.c. – să fie întocmit 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestei subcomisii de anchetă 

parlamentară, care să fie introdus – spre informare – în şedinţa comisiei de 

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

supune 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.  

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu, solicită informaţii cu 

privire la memoriul adresat comisiei de către S.C.”Agro Concret” S.R.L. 

Bucureşti. Domnul preşedinte răspunde acestei solicitări, cu precizarea că în 

respectivul memoriu se reclamă însuşirea abuzivă a unei suprafeţe de teren în 

comuna Crevedia, judeţul Dâmboviţa, de către domnul Petrache Marin - Secretar 

de Stat în cadrul Cancelariei Primului Ministru. 

Un alt caz, asupra căruia domnul vicepreşedinte Horea Dorin 

Uioreanu doreşte informaţii, este cel al domnului Lipovan Ioan din localitatea 

Bonţida, judeţul Cluj. 

Domnul consilier Iorga Nicolae precizează că în memoriul adresat 

comisiei de către petiţionar, este vorba despre un conflict între două persoane 

fizice, legat de o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu privire la acordarea 

dreptului de proprietate asupra unor terenuri. Ca atare, a fost întocmit un răspuns 

către petiţionar, cu menţiunea că problema sesizată nu intră în competenţa 

comisiei noastre şi a fost îndrumat să se adreseze instanţelor judecătoreşti. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu solicită informaţii cu 

privire la memoriul domnului Toma Nicolae – agent de poliţie în cadrul 

Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj. 

Domnul consilier colaborator Bulai Jorj, menţionează că în 

respectivul memoriu este vorba despre un accident de circulaţie, pe raza judeţului 

Cluj. S-au efectuat cercetări de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj şi 



 
 

 10

iniţial s-a început urmărirea penală împotriva petiţionarului, pentru conducere sub 

influenţa alcoolului. Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală, deoarece nu s-a stabilit faptul că petiţionarul 

consumase băuturi alcoolice. 

În al doilea rând, petiţionarul reclamă şi faptul că, urmând a fi 

avansat în grad profesional, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Memoriul a fost 

înaintat conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru efectuarea unor 

verificări de către cadrele de specialitate din acest minister, în legătură cu toate 

aspectele semnalate. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora solicită informaţii cu privire la 

memoriul înaintat comisiei de către un grup de cetăţeni din localitatea Roşia 

Montana, judeţul Alba. 

Răspunzând acestei solicitări, domnul consilier Iorga Nicolae 

precizează faptul că un număr de 124 de cetăţeni ai localităţii Roşia Montana, 

sesizează asupra conduitei pe care o are – în special – prefectul judeţului, în ceea 

ce priveşte declanşarea alegerilor de primar în localitatea Roşia Montana. În acest 

sens, a fost sesizat Ministerul Administraţiilor şi Internelor, urmând ca după 

primirea răspunsului, comisia să poată decide asupra etapelor ulterioare ale 

analizei. 

Domnul deputat Mihail Sireţeanu solicită informaţii cu privire la 

memoriul adresat comisiei de către Asociaţia „Şomuzul” din Suceava.  

Domnul consilier Iorga Nicolae menţionează că este vorba despre un 

memoriu colectiv al Asociaţiei „Şomuzul” din judeţul Suceava, prin care aceştia 

solicită o audiere în plenul comisiei, reclamând faptul că în activitatea desfăşurată 

de comisiile locale şi judeţene privind aplicarea legii fondului funciar, s-au 
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încălcat flagrant dispoziţiile legii, mulţi dintre ei fiind puşi în imposibilitatea de              

a-şi recupera terenurile. Memoriul a fost prezentat domnului preşedinte                

Tudor Mohora care a apreciat că, într-o primă instanţă, dat fiind faptul că 

petiţionarii s-au adresat anterior Primului Ministru, să se întocmească o adresă 

către Cancelaria Primului Ministru, prin care să se solicite măsurile care au fost 

luate la nivelul Executivului, cu privire la sesizarea anterior formulată.                 

După primirea răspunsului, comisia va aprecia asupra oportunităţii chemării 

petiţionarilor la un dialog. 

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, propune 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 îi solicită 

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 prezentarea 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. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu propune ca, în materialul 

respectiv, să se facă referiri şi asupra modului de administrare a monumentelor 

istorice. 
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Asupra asigurării audienţelor pentru perioada 26 februarie –                 

2 martie a.c., plenul comisiei hotărăşte 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. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte  

Tudor Mohora declară 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 
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