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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

. 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 4, 5 şi 6 iunie 2007 

 
 

Şedinţa comisiei  din 5 iunie 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.  Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada  28 mai  - 1 iunie a.c. 

2. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada  11 - 15 iunie 

2007. 

3. Dezbateri în Subcomisia de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii 

retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia, referitoare la 

întocmirea Raportului subcomisiei în urma verificărilor efectuate. 

4. Diverse. 
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În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora luând 

în discuţie cel de-al treilea punct al ordinei de zi, doreşte să facă următoarele 

precizări cu privire la Raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind 

cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoare la 

vânzare a acestuia : 

• după epuizarea discuţiilor în comisie, membrii 

subcomisiei de anchetă parlamentară să se întrunească în şedinţă pentru a 

discuta Proiectul de Raport  al Subcomisiei, iar ulterior acesta să fie prezentat 

tuturor membrilor Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru 

Petiţii, în şedinţa de marţi, 12 iunie a.c. 

• în urma discuţiilor ce se vor purta în plenul comisiei, 

Raportul va fi trimis apoi şi Biroului Permanent, care, conform 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, îl va pune la dispoziţia Plenului, spre 

dezbatere şi adoptare.  

• termenul de depunere al Raportului este de 20 iunie a.c., 

dar se impune a fi trimis mai din timp, dat fiind şi faptul că se aşteaptă 

răspunsuri din partea autorităţilor competente, implicate în soluţionarea 

cazului, instituţii ce vor trebui să răspundă comisiei vis a vis de măsurile 

luate. 

Supunând atenţiei plenului primul punct al ordinei de zi, 

respectiv situaţia memoriilor intrate la comisie în perioada 28 mai – 1 iunie 

a.c., domnul preşedinte Tudor Mohora invită membrii comisiei să consulte 

borderoul de şedinţă în care sunt înscrise cele 28 de cauze, nemulţumiri 

adresate de cetăţeni. 
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Luând cuvântul, domnul deputat Mircea Costache – secretarul 

comisiei, doreşte să facă doar o observaţie, vis a vis de plângerile unor 

cetăţeni adresate atât comisiei, cât şi biroului său parlamentar din judeţ,               

în legătură cu refuzul Casei de Economii şi Consemnaţiuni de a trece pe 

livrete dobânda aferentă, în special celor care au avut economii înainte de 

1989. Printre plângerile adresate de cetăţeni, domnul secretar                        

Mircea Costache nominalizează şi sesizarea Asociaţiei Păgubiţilor în legătură 

cu procurarea de autoturisme prin depozite la CEC, precizând faptul că 

datorită numărului mare de sesizări pe această temă, a făcut un Proiect de 

lege, în momentul de faţă încercându-se o rezolvare legală. Dar în ceea ce 

priveşte situaţia celor care au astfel de livrete, încă valabile, şi în care nu li se 

înscrie dobânda aferentă, trebuie să existe posibilitatea de a li se face 

dreptate, aşa cum este şi cazul petiţionarului Balaci Alexandru din Mehedinţi, 

sesizare înscrisă la punctul 5 din borderoul de şedinţă.  

În legătură cu celelalte plângeri adresate comisiei în perioada de 

referinţă, membrii comisiei sunt de acord, într-o primă fază, cu soluţiile 

propuse de compartimentul tehnic privind modul de soluţionare. 

La punctul doi al ordinei de zi, respectiv asigurarea                

audienţelor pentru perioada 11 – 15 iunie  a.c., plenul comisiei hotărăşte 

după cum urmează : 

• marţi 12 iunie  -  domnul deputat Mihail Sireţeanu 

• miercuri 13 iunie  - domnul deputat Ilie Merce 

• joi 14 iunie  - domnul deputat Cornel Ştirbeţ  

urmând ca în zilele de 11 şi 15 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 zilele de 4 şi 6 iunie 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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