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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 3, 4 şi 6 decembrie 2007 

 
 
 

Şedinţa comisiei  din 4 decembrie 2007 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv :                          

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

vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu şi Mircea Costache – secretari, Becsek Garda 

Dezso Kalman, Ilie Merce, Valer Dorneanu, Aurelian Pavelescu, Ioan Dumitru 

Puchianu, Cornel Ştirbeţ şi Petre Ungureanu. 

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 modul în care Primăria Generală a Capitalei respectă 

dispoziţiile legale care reglementează regimul petiţiilor. 

2.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  26 - 30 noiembrie 2007. 

3.  Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada  10 - 14 

decembrie 2007. 
4.   Activitate pe subcomisii de analiză. 

5.   Diverse. 
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La primul punct al ordinei de zi :  

Domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei plenului 

informarea privind raporturile de lucru ale comisiei cu Primăria Municipiului 

Bucureşti, menţionând totodată modul defectuos în care respectiva instituţie 

înţelege să trateze un drept fundamental constituţional al cetăţenilor, respectiv 

dreptul la petiţionare.  De asemenea, Domnia sa a subliniat faptul că această 

situaţie este o problemă mai veche şi a fost semnalată şi în cadrul ultimelor trei 

Rapoarte de activitate ale comisiei din prezenta legislatură. 

În continuare, domnul preşedinte Tudor Mohora a informat plenul 

comisiei că, în ultima perioadă de timp, lucrurile s-au agravat din ce în ce mai 

mult, în sensul că deşi comisia a solicitat direct Primarului General al Capitalei să 

răspundă sub semnătură proprie, la comisie sosesc răspunsuri semnate atât de 

către şefi de servicii, cât şi de către diverşi directori, iar răspunsurile de multe ori 

sunt de tip formal sau nu sunt la obiect. O altă situaţie des întâlnită este aceea de 

întârziere a răspunsurilor solicitate de la Primăria Municipiului Bucureşti, la multe 

dintre memorii înregistrându-se două sau chiar trei reveniri, acest lucru ducând la 

imposibilitatea comisiei de a răspunde în termen legal petiţionarilor. 

În ceea ce priveşte legea petiţiilor, domnul preşedinte Tudor Mohora 

a informat membrii comisiei asupra faptului că a solicitat stafului tehnic să facă o 

analiză a prevederilor respectivei legi, deoarece a considerat că una dintre 

cauzele care există în tratarea cu seriozitate a tuturor problemelor semnalate de 

petiţionari, este şi faptul că prezenta lege a petiţiilor nu prevede nici un fel de 

sancţiuni pentru cei care încalcă dreptul fundamental la petiţie al cetăţenilor din 

România. Pe această temă, domnul preşedinte Tudor Mohora a adresat 

rugămintea membrilor comisiei să consulte documentarul şi legea petiţilor, aflate 

în mapa de şedinţă, astfel încât  într-o şedinţă viitoare, chestiunea să fie repusă în 

discuţia comisiei.  
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În continuare, domnul preşedinte Tudor Mohora a invitat membrii 

comisiei să-şi spună punctul de vedere, vis-a-vis de cele discutate. Au luat 

cuvântul  domnii deputaţi : Mircea Costache şi  Mihail Sireţeanu – secretari,                          

Valer Dorneanu, Aurelian Pavelescu, Ilie Merce şi Ioan Dumitru Puchianu. 

După prezentarea tuturor punctelor de vedere a domnilor deputaţi 

care au luat cuvântul, domnul preşedinte Tudor Mohora a precizat că – pentru 

început – toţi membrii comisiei să studieze documentarul şi legea petiţiilor, iar în 

ceea ce priveşte Primăria Generală a Capitalei, a fost de acord cu propunerea 

domnului deputat Valer Dorneanu, de  sesizare a Biroului Permanent al Camerei 

Deputaţilor printr-o adresă argumentată şi în care să se arate că, prin atitudinea 

Primarului Municipiului Bucureşti, se aduce un afront comisiei şi Camerei 

Deputaţilor, sugerând totodată Biroului Permanent o anumită manieră de ordine, 

prin care să-l cheme pe Primarul General să explice situaţia neplăcută în care s-a 

ajuns. Supusă la vot, propunerea de sesizare a Biroului Permanent al Camerei 

Deputaţilor a fost adoptată cu 7 voturi „pentru” şi o „abţinere”. 

Referindu-se la formarea unui colectiv comun de lucru, privind 

modificările şi completările sau – după caz – iniţierea unui nou Proiect de lege a 

petiţiilor, propunere ce a fost formulată de domnul deputat Valer Dorneanu, 

domnul preşedinte Tudor Mohora informează plenul comisiei că în perioada 

imediat următoare va lua legătura cu domnul senator Ion Toma – preşedintele 

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii din Senatul 

României, pentru a avea o discuţie pe această temă. În ceea ce priveşte 

propunerea demarării unei plângeri penale împotriva Primarului Municipiului 

Bucureşti, propunere formulată de către domnul deputat Aurelian Pavelescu, 

domnul preşedinte Tudor Mohora îl însărcinează - pentru a elabora respectiva 

plângere penală - pe domnul consilier Drăcea Marin. 

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

supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie,  în perioada 26 - 30 noiembrie a.c. Din totalul de  12 cauze, înregistrate 

în perioada de referinţă, s-au solicitat informaţii cu privire la sesizările înaintate de 
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către domnul Sântion Marian Rolf din Braşov şi de către Uniunea Artiştilor Plastici 

din România – Bucureşti. 

În primul caz, membrii comisiei au hotărât – pentru început – 

contactarea atât a Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

cât şi a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 

Informaţii, competente cu soluţionarea cazului sesizat de către Sântion Marian 

Rolf, iar în urma discuţiilor purtate la nivelul celor două comisii şi a studierii cât 

mai amănunţite a memoriului petiţionarului, membrii comisiei - în şedinţa de 

săptămâna viitoare – să poată decide asupra etapelor ulterioare ale analizei.   

În memoriul adresat comisiei de către Uniunea Artiştilor Plastici din 

România, se reclamă restituirea presupus ilegală a imobilului în care Uniunea îşi 

are sediul, unui „proprietar” care nu a făcut dovada dreptului de proprietate. Petiţia 

a fost înaintată atât Prefecturii, cât şi Primăriei Municipiului Bucureşti, iar după 

primirea răspunsurilor, comisia va putea decide etapele ulterioare ale analizei. 

Cu privire la asigurarea audienţelor pentru perioada                         

10 – 14 decembrie  a.c., plenul comisiei hotărăşte după cum urmează : marţi              

11 decembrie  -  domnul deputat  Ioan Dumitru Puchianu; miercuri                         

12 decembrie  - domnul deputat Aurelian Pavelescu şi joi 13 decembrie – 

domnul deputat Cornel Ştirbeţ, urmând ca în zilele de 10 şi 14 decembrie a.c. 

audienţele să fie asigurate prin cabinetul preşedintelui comisiei. Nemaifiind alte 

probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte  Tudor Mohora a declarat 

şedinţa închisă. În zilele de 3 şi 6 decembrie a.c., domnii deputaţi 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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