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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

. 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 28, 29, 30 şi 31 mai  2007 

 
 

Şedinţa comisiei  din 29 mai  2007 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv :                        

Tudor Mohora – preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – 

vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu şi Mircea Costache – secretari, Nicolae 

Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Valer Dorneanu, Aurelian 

Pavelescu, Ioan Dumitru Puchianu, Cornel Ştirbeţ şi Petre Ungureanu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                        

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

 

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

formulă : 

1. Informare privind stadiul întocmirii Raportului Subcomisiei de 
anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului 
Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare. 

      Informare privind demersurile întreprinse de comisie cu privire la 
memoriul firmei franceze „SOTRACO”, reprezentată de S.C.”STOLERU 
GROUP” S.R.L. 

2.  Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada  21 - 25 mai  a.c. 
3. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                    

4 - 8 iunie 2007. 
4.   Diverse. 
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Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Tudor Mohora adresează 

rugămintea domnului deputat Ioan Dumitru Puchianu – preşedintele 

Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii 

retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare, să prezinte 

– în şedinţa subcomisiei de săptămâna viitoare – o primă formă a Raportului, 

care, ulterior să fie adus şi la cunoştinţa plenului comisiei, iar în urma 

discuţiilor, propunerea de dezbatere al respectibvului Raport va fi transmisă 

Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. 

Totodată, domnul preşedinte Tudor Mohora atrage atenţia asupra 

faptului că – potrivit art.77 şi 78 din Regulamentul Camerei Deputaţilor – 

Raportul trebuie să fie însoţit de un proiect de Hotărâre elaborat de către 

comisia noastră.  Ca atare, concluziile şi deciziile luate în plenul subcomisiei 

de anchetă parlamentară, vor trebui să se transforme în sarcini care să fie 

înaintate autorităţilor publice. În art. 78 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor se face precizarea potrivit cătreia imediat după aprobarea 

Hotărârii de către plen, aceasta se transmite autorităţilor implicate, care în 

termen de 30 de zile trebuie să dea un răspuns Biroului Permanent,                         

în legătură cu soluţiile adoptate şi în final, Biroul Permanent să informeze                 

- la rândul său – Plenul Camerei Deputaţilor. 

În legătură cu discuţiile avute în şedinţa comisiei din 15 mai a.c., 

cu privire la S.C.”SOTRACO” S.A., domnul preşedinte Tudor Mohora 

informează membrii comisiei asupra faptului că, pe data de 16 mai a.c., a fost 

transmisă o adresă Primarului Municipiului Bucureşti – domnului                     

Adriean Videanu, adresă în care au fost cuprinse toate întrebările tuturor 

deputaţilor care – la momentul acela – au dorit să aibe un răspuns.                         
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Pentru început, domnul preşedinte Tudor Mohora propune aşteptarea 

răspunsului de la instituţia sesizată, pentru a putea vedea şi punctul de vedere 

al Primarului General, după care se va putea aprecia asupra ulterioarelor 

etape ale analizei. 

În continuarea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora dă 

cuvântul domnului deputat Ioan Dumitru Puchianu – preşedintele 

Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii 

retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu, informează membrii 

comisiei asupra faptului că se lucrează la elaborarea Raportului, urmând ca în 

ziua de marţi, 5 iunie a.c, să aibe loc o şedinţă în cadrul subcomisiei pe care o 

conduce, unde se vor purta discuţii pe această temă. După concluziile fiecărui 

membru al subcomisiei, Raportul va fi transmis pentru a fi prezentat şi 

plenului comisiei. 

La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte                     

Tudor Mohora supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în 

memoriile înregistrate la comisie,  în perioada 21 - 25 mai  a.c. 

Consultând situaţia celor  14 cauze, privitoare la nemulţumirile 

cetăţenilor (vizând presupuse abuzuri şi ilegalităţi ale autorităţilor publice 

locale, soluţii ale instanţelor judecătoreşti, litigii privind recunoaşterea unor 

drepturi de proprietate, retrocedări terenuri cu vegetaţie forestieră, acordări 

drepturi personae cu handicap, recalculări de pensii, ilegalităţi comise de 

către conducerea unor societăţi comerciale), membrii comisiei s-au declarat 

de acord cu soluţiile propuse de compartimentul tehnic privind modul de 

soluţionare, într-o primă etapă,  a acestor memorii. 



 
 

 4

 

La punctul trei al ordinei de zi, respectiv asigurarea                

audienţelor pentru perioada 4 - 8 iunie  a.c., plenul comisiei hotărăşte după 

cum urmează : 

• marţi 5 iunie  -  domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 

• miercuri 6 iunie  - domnul deputat Mihail Sireţeanu 

• joi 7 iunie  - domnul deputat Ilie Merce 

urmând ca în zilele de 4 şi 8 iunie  a.c. audienţele să fie asigurate 

prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

 La punctul Diverse, domnul secretar Mihail Sireţeanu solicită 

informaţii cu privire la memoriul transmis comisiei de către Pater Don 

Demidoff – prim fondator şi preşedinte al Ligii pentru Renaştere Morală. 

Răspunzând acestei solicitări, domnul consilier colaborator                

Bulai Jorj precizează că respectivul memoriu a fost transmis comisiei prin 

Cabinetul Domnului Bogdan Olteanu – Preşedintele Camerei Deputaţilor.            

În memoriul său, petiţionarul prezintă “din însărcinarea a 150 deţinuţi ai 

Penitenciarului de Înaltă Siguranţă Codlea”, grave deficienţe ce s-ar 

manifesta cu privire la respectarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute de 

legislaţia internă şi internaţională, pentru persoanele condamnate penal, care 

execută o pedeapsă privativă de libertate în penitenciarul susmenţionat. 

În acest sens, se menţionează lezarea permanentă a drepturilor 

omului şi încălcarea normelor europene cu ocazia ispăşirii pedepsei privative 

de libertate ; nerespectarea normelor privitoare la asigurarea spaţiului minim 

în camerele de detenţie ; lipsa condiţiilor de igienă şi administrare a 

alimentelor ; refuzul asigurării asistenţei medicale şi a medicamentelor ;            
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lipsa asigurării prevederilor procedurale în cadrul desfăşurării proceselor 

penale ; dreptul la vizită a membrilor familiei ; lipsirea de dreptul de a avea 

contact personal cu reprezentanţii Ligii pentru Renaştere Morală, etc. 

De asemenea, domnul consilier colaborator Bulai Jorj aduce la 

cunoştinţa membrilor comisiei faptul că încă din data de 21 martie a.c., 

memoriul a fost transmis Ministerului Justiţiei, această instituţie răspunzând 

comisiei prin adresa nr. 42040/484/P în data de 11 aprilie a.c., răspuns cu 

care a fost înştiinţat şi petiţionarul.  

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul 

preşedinte  Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 28, 30 şi 31 mai 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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