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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor  comisiei din 6 şi 7 martie  2007 
 

Şedinţa comisiei  din 6 martie  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. Informare privind memoriul adresat de către S.C.”Grandagri” SRL Deta, judeţul Timiş. 
2. Informare privind răspunsurile Autorităţii Naţionale pentru restituirea Proprietăţilor urmare 

sesizării comisiei, referitor la situaţia memoriilor înaintate în anul 2006. 
3. Informare privind stadiul analizei aspectelor sesizate în memoriul adresat comisiei de către cei      

9 consilieri ai Consiliului Local al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău. 
4. Analiza memoriilor intrate la comisiei în perioada 26 februarie –  2 martie a.c. 
5. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada 12 – 16 martie 2007. 
6. Diverse. 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei 
plenului scrisoarea Grupului Parlamentar Partidul România Mare, prin care s-a comunicat 
comisiei noastre decizia de nominalizare, în funcţia de secretar al comisiei, a domnului deputat 
Mircea Costache. 

Supusă la vot, această propunere a fost adoptată de membrii comisiei. 
De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora a adus la cunoştinţa plenului 

comisiei faptul că, din partea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, a sosit înştiinţarea 
potrivit căreia domnii deputaţi Ştirbeţ Cornel şi Ungureanu Petre vor fi membrii ai Comisiei 
pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii a Camerei Deputaţilor. 

La primul punct al ordinei de zi : 
• după discutarea aspectelor semnalate în memoriul S.C.”Grandagri” SRL 

Deta, s-a hotărât invitarea domnului deputat despre care se face vorbire în respectivul memoriu, 
la sediul comisiei, pentru purtarea unui dialog în prezenţa preşedintelui şi a unui membru din 
Biroul comisiei, discuţie în urma căreia se va putea aprecia dacă este necesar ca respectivul 
deputat să fie invitat în plenul comisiei ; 

•   transmiterea memoriului S.C.”Grandagri” SRL Deta Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi. 
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La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei 
plenului Informarea privind răspunsurile Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 
urmare sesizării comisiei, referitor la situaţia memoriilor înaintate în anul 2006. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora este de părere că răspunsurile primite din 
partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor sunt superficiale şi în ciuda faptului 
că sosesc cu întârzieri mari, sunt uneori pur informative (cazuri remise de autoritate altor 
instituţii competente sau de efectuare a unor controale, la faţa locului, fără a se specifica şi 
concluziile controlului respectiv).  

Domnul preşedinte Tudor Mohora a propus formarea unui colectiv, alcătuit din 
domnii deputaţi Horea Dorin Uioreanu, Mircea Costache şi Becsek Garda Deszo, care să se 
deplaseze la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor pentru a purta o discuţie cu 
conducerea acestei autorităţi, în legătură cu modul în care respectiva autoritate îşi soluţionează 
problemele şi în legătură cu modul în care înţeleg ca – în perspectivă -  să-şi reglementeze 
raporturile pe care le au cu Parlamentul României şi extinzând cu solicitările cetăţenilor. 

Totodată, domnul preşedinte Tudor Mohora a menţionat că – după discuţiile ce 
vor avea loc – concluziile colectivului format vor fi aduse la cunoştinţa plenului comisiei, în 
urma cărora comisa va putea sesiza şi Primul-Ministru al Guvernului cu solicitarea intervenirii 
acestuia în soluţionarea tuturor problemelor. 

La punctul trei al ordinei de zi, respectiv : informarea privind stadiul analizei 
aspectelor sesizate în memoriul adresat comisiei de către cei 9 consilieri ai Consiliului Local 
al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău, domnul preşedinte a invitat membrii comisiei să-şi 
spună punctul de vedere. 

Domnul deputat Mircea Costache a precizat că, în urma audierii în cadrul 
subcomisiei, au rezultat mult mai multe aspecte decât ilegalitatea sau modul defectuos în care 
instanţa de Contencios Administrativ a pronunţat dizolvarea Consiliului Local Poşta Câlnău. 
Din tot ceea ce s-a luat la cunoştinţă – în scris, oral sau înregistrat pe bandă magnetică – s-au 
observat erorile comise în actul de administrare a justiţiei, în acest caz. 

Ca o concluzie, domnul deputat Mircea Costache a propus sesizarea Consiliului 
Superior al Magistraturii în vederea revizuirii procesului în urma căruia Consiliul Local Poşta 
Câlnău a fost dizolvat.  

La punctul patru al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus 
atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie,  în perioada            
26 februarie – 2 martie  a.c., plenul consultând situaţia celor 22 cauze, privitoare la 
nemulţumirile cetăţenilor.   

Membrii comisiei au fost de acord cu propunerile privind modul de soluţionare. 
La punctul „Diverse”, domnul preşedinte Tudor Mohora l-a invitat pe domnul 

deputat Ioan Dumitru Puchianu – preşedintele subcomisiei de anchetă parlamentară privind 
cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de punere în vânzare a acestuia, 
să facă unele precizări cu privire la desfăşurarea activităţii acestei subcomisii de anchetă 
parlamentară. 

Tot la punctul „Diverse”, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei 
plenului adresa trimisă Primăriei Municipiului Bucureşti – în atenţia domnului Primar General - 
însoţită şi de situaţia memoriilor transmise acestei instituţii, multe dintre acestea înregistrând 
întârzieri mari în remiterea răspunsurilor către comisie, sau situaţii în care se primesc răspunsuri 
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din partea unor direcţii sau servicii din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, chiar dacă 
adresa iniţială a fost expres adresată Primarului General. 

Pe acest aspect, domnul preşedinte Tudor Mohora a considerat că ar fi necesară 
chiar invitarea la comisie a domnului Adriean Videanu – Primarul Municipiului Bucureşti, 
dialog care să fie purtat în vederea clarificării tuturor problemelor existente, în relaţia Primăriei 
Municipiului Bucureşti atât cu comisia noastră, cât şi cu cetăţenii. 

Cu privire la asigurarea  audienţelor pentru perioada 12 - 16 martie a.c., plenul 
comisiei a hotărât astfel : 

• marţi 13 martie  -  domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 
• miercuri 14 martie  - domnul deputat Ilie Merce 
•   joi 15 martie  - domnul deputat Mihail Sireţeanu 

urmând ca în zilele de 12 şi 16 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 ziua de 7 martie  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


