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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilo  comisiei din 27 şi 28 februarie 2007 

 
 

Şedinţa comisiei  din 27 februarie  2007 
 

La şedinţă au participat 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 au fost conduse de domnul deputat Tudor Mohora - preşedintele 
comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată, în următoarea formulă : 
1.   Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada 19 - 23  februarie 2007. 
2.   Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada 5 - 9 martie 2007. 
3.   Diverse. 
 
La primul prunct al ordinei de zi : 

Domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei plenului  analiza aspectelor 
sesizate în memoriile înregistrate la comisie,  în perioada 19 - 23 februarie a.c., plenul 
consultând situaţia celor 32 cauze, privitoare la nemulţumirile cetăţenilor. După discuţiile avute, 
pe diferite dosare înscrise în borderoul de şedinţă, membrii comisiei au fost de acord cu soluţiile 
propuse de compartimentul tehnic al comisiei privind modul de soluţionare, într-o primă etapă. 

 
La punctul doi al ordinei de zi, respectiv asigurarea audienţelor pentru perioada                  

5 - 9 martie a.c., plenul comisiei a hotărât după cum urmează : 
• marţi 6 martie  -  domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 
• miercuri 7 martie  - domnul deputat Mihail Sireţeanu 
• joi 8 martie  - domnul deputat Horea Dorin Uioreanu 
urmând ca în zilele de 5 şi 9 martie  a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul 

preşedintelui comisiei. 
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La punctul “Diverse” al ordinei de zi,  domnul preşedinte Tudor Mohora a supus 
atenţiei plenului : 

•  situaţia dosarelor la care Primăria Municipiului Bucureşti întârzie să trimită 
răspunsurile, dar şi cea a dosarelor înaintate către diverse prefecturi, multe dintre ele întârziind 
cu trimiterea răspunsurilor către comisia noastră. Datorită acestor împrejurări, domnul 
preşedinte Tudor Mohora a înştiinţat plenul comisiei de faptul că s-au întocmit adrese atât către 
Primăria Municipiului Bucureşti, cât şi către Ministerul Administraţiei şi Internelor.  

•  faptul că Regulamentul de organizare şi funcţionare al subcomisiei de anchetă 
parlamentară, privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de 
scoatere la vânzare a acestuia, a fost depus – în data de 26 februarie a.c. – Biroului Permanent al 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi aprobare. La buna desfăşurare a activităţii acestei 
subcomisii să participe – din partea compartimentului tehnic al comisiei – doi consilieri şi un 
referent.  

•  datorită apariţiei la comisie a unui post suplimentar de şef serviciu, care să 
coordoneze întreaga activitate a stafului tehnic, Biroul comisiei a hotărât, în urma examinării,  
să propună pentru postul de consilier parlamentar – şef serviciu, pe domnul Marin Gheorghe. 

•   trecerea doamnei expert Costin Cornelia pe postul de consilier,                   
prin transformarea postului vacant de expert parlamentar. 

 
Referindu-se la cazul “Catedrala Sf. Iosif”, domnul deputat Aurelian Pavelescu a 

menţionat că, în scop pur informativ, ar trebui înştiinţată atât opinia publică, cât şi Sfântul 
Scaun, de faptul că Parlamentul României, prin cele două Comisii pentru Cercetarea Abuzurilor, 
a intervenit atât cât a fost posibil, conform competenţelor ce-i revin, atât în vederea stopării 
conflictului, cât şi a intrării în legalitate. Pe acest aspect, domnul preşedinte Tudor Mohora a 
solicitat atât domnului deputat Aurelian Pavelescu, cât şi domnului expert Marin Gheorghe să 
aducă un document de poziţie pentru a fi luat în discuţia comisiei, iar punctul de vedere să fie 
făcut cunoscut şi opiniei publice. 

Tot la punctul “Diverse”, domnul deputat Ilie Merce a adus în discuţia plenului, 
ocuparea postului de secretar al comisiei, rămas vacant în urma plecării domnului deputat 
Dragoş Dumitriu. În acest sens, domnul preşedinte Tudor Mohora a precizat faptul că – pentru a 
fi declanşat un astfel de demers – este nevoie de o propunere care să vină din partea Grupului 
parlamentar al Partidului România Mare. 

O altă chestiune pe care domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu o aduce în 
discuţia plenului, este cea referitoare la stadiul lucrărilor transmise Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor, cu termen de răspuns întârziat. 

Domnul consilier Iorga Nicolae  a menţionat că există un răspuns transmis de către 
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, la care încă mai lucrează în vederea unei 
prezentări care va fi adusă la cunoştinţa tuturor membrilor comisiei în şedinţa de săptămâna 
viitoare. Totuşi, domnul consilier Iorga Nicolae a precizat că – în linii mari – răspunsul 
autorităţii este unul evaziv, nerăspunzând obiectului sesizărilor. 
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Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu a solicitat informaţii cu privire la  

articolul pe care – în şedinţa de săptămâna trecută – l-a adus la cunoştinţa plenului, cel referitor 
la dispariţia osemintelor Mareşalului Averescu. 

Răspunzând acestei solicitări, domnul preşedinte Tudor Mohora a precizat  că această 
autosesizare a comisiei i-a fost înmânată, spre luare la cunoştinţă şi spre semnare, înaintându-se 
adrese atât Ministerului Culturii şi Cultelor, cât şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
propunând şi sesizarea Cotidianului “România liberă”, cu solicitarea de a pune la dispoziţia 
comisiei toate documentele de care acest ziar dispune, pe această temă. După primirea 
răspunsurilor, comisia poate să aprecieze asupra oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei. 

În încheierea şedinţei, domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu a precizat că – în calitate 
de preşedinte al subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării 
Castelului “Bran” – prin munca depusă şi eficienţă, colectivul care formează această subcomisie 
va persevera pentru aflarea adevărului în această cauză. 

 
Faţă de cele spuse anterior, domnul preşedinte Tudor Mohora l-a asigurat pe domnul 

deputat Ioan Dumitru Puchianu de tot sprijinul în vederea bunei funcţionări a respectivei 
subcomisii de anchetă parlamentară. Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, 
domnul preşedinte  Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 
În ziua de 28 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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