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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 17, 18 şi 19 octombrie  2006 

 
Şedinţa comisiei din 17 octombrie  a.c. 
 
La şedinţele din 17 şi 18 octombrie a.c., participă 11 membrii ai 

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, lipsind motivat domnul deputat 

Bogdan Olteanu (delegaţie oficială). 

La şedinţa din 19 octombrie a.c., participă toţi membrii comisiei.  

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                    

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

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

1.   Audierea domnului Tanczos Barna - Preşedintele Agenţiei Domeniilor 
Statului, cu privire la aspectele sesizate în memoriul adresat comisiei de către 
Staţiunea de Dezvoltare şi Cercetare a Bovinelor – Arad,  a problematicii specifice 
domeniului de activitate al Agenţiei Domeniilor Statului şi a raportului de 
colaborare dintre comisia noastră şi agenţie    - marţi, ora 13:00.    

 2.  Prezentarea unei Informări de către domnul deputat Becsek Garda 
Dezso, cu privire la atitudinea necorespunzătoare manifestată de organele de 
poliţie, parchet şi instanţele de judecată, în combaterea fenomenului infracţional 
săvârşit de diverse persoane din cadrul Fondului Forestier Naţional, situat în 
bazinul Giurgeului, cu însemnate prejudicii aduse bugetului de stat. 
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3.      Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  9 - 13 octombrie a.c. 
4.     Stabilirea programului privind audienţele la comisie în perioada               

23 - 27 octombrie  a.c. 
5. Diverse. 
6. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora mulţumeşte 

domnului Tanczos Barna - Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului  pentru 

prezenţa la comisie. 

Înainte de a da cuvântul invitatului, domnul preşedinte Tudor Mohora 

aduce la cunoştinţa plenului faptul că, în ziua de 16 octombrie a.c., în şedinţa 

Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, s-a discutat Raportul de activitate al 

Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor pe semestrul I 2006, care a primit aprecieri 

favorabile din partea Biroului Permanent şi s-a dispus să fie înscris pe ordinea de zi 

a plenului Camerei Deputaţilor, pentru săptămâna viitoare. De asemenea, domnul 

preşedinte Tudor Mohora precizează că, în cadrul acestor discuţii, domnia sa a 

ridicat câteva probleme care au fost transcrise şi în finalul Raportului. Membrii 

Biroului au preluat aceste propuneri şi au declarat că aşteaptă cu interes contribuţia 

Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii, inclusiv în 

formularea unei propuneri legislative care să lămurească şi să aplice cât mai bine, 

prin actul legislativ, dreptul cetăţenilor la petiţii, pentru că într-adevăr se constată o 

serie de paralelisme, de erori, de lacune în lege.  

Referindu-se la necesitatea invitării la un dialog a domnului                  

Tanczos Barna - Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului, domnul preşedinte 

Tudor Mohora menţionează că – la comisie – a fost primit un memoriu din partea 

Staţiunii de Dezvoltare şi Cercetare a Bovinelor Arad care sesizează, pe de o parte, 

agresiunea împotriva tuturor Staţiunilor de Cercetare, mai ales acelora din 
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agricultură, iar pe de altă parte, au fost reclamate abuzuri în aplicarea legii, 

respectiv a H.G. nr. 35/2006. Şi anume, în cadrul acestei Hotărâri de Guvern, 

exista o prevedere potrivit căreia, în termen de 30 de zile de la apariţia hotărârii,                     

Agenţia Domeniilor Statului trebuia să facă predarea către staţiune a unei suprafeţe 

de teren. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora îl invită pe domnul Tanczos Barna - 

Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului să ia cuvântul, cu rugămintea de a 

prezenta comisiei situaţia cazului sesizat de către Staţiunea de Dezvoltare şi 

Cercetare a Bovinelor Arad şi în conexiune cu acest lucru, întreabă ce acţiuni au 

fost întreprinse de către agenţie şi care este stadiul acestora. 

Domnul Tanczos Barna - Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului, 

referindu-se la H.G. nr. 35 /2006, doreşte să facă – mai întâi – o prezentare a 

evenimentelor care au avut loc înaintea apariţiei acestei hotărâri. Este vorba de 

apariţia Legii nr. 247 privind retrocedările şi de validarea Comisiei judeţene Arad 

cu privire la retrocedarea acestei suprafeţe de teren. 

Domnul preşedinte Tanczos Barna menţionează că – aşa după cum se 

ştie – Legea nr. 247 a făcut o excepţie în ceea ce prieşte retrocedarea terenurilor 

din domeniul public şi a permis retrocedarea acestora, doar pe baza hotărârii 

Comisiei judeţene de validare a dreptului de  proprietate.  

În ceea ce priveşte cazul Staţiunii de Dezvoltare şi Cercetare a Bovinelor 

Arad, în luna decembrie a anului 2005, apare validarea Comisiei judeţene care 

propune ca acele 1300 şi ceva de hectare din cele 1400, să fie retrocedate unor 

persoane, care într-adevăr nu au avut niciodată teren pe acele amplasamente.                 

Dar,  tot  Legea  nr. 247   permitea  – la  momentul  respectiv  -  ca terenurile                 
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(inclusiv cele ale staţiunilor) să fie folosite pentru compensare, acelor persoane 

care nu au primit terenuri în localitatea unde au avut cândva strămoşii lor dreptul. 

Ulterior apariţiei validării Comsiei judeţene, s-a trimis Agenţiei Domeniilor 

Statului o documentaţie de retrocedare a terenului, documentaţie care – în urma 

verificărilor – este returnată Prefecturii judeţului Arad, deoarece au fost constatate 

unele inadvertenţe în anexele acestei documentaţii. În acest timp, a apărut şi                    

H.G. nr. 35/2006. Astfel, existau două acte : unul al administraţiei publice locale            

– de validare şi celălalt al administraţiei publice centrale – de predare către 

staţiune.  

De asemenea, domnul preşedinte Tanczos Barna subliniază că indiferent 

dacă a fost semnat sau nu acel proces-verbal de predare-primire, care este un 

document formal, Hotărârea de Guvern îşi produce efectele, terenul este în 

domeniul public, în administrarea Staţiunii de Cercetare şi singura motivare a 

întârzierii predării a fost necesitatea ca aceste terenuri – înainte de predare – să fie 

măsurate şi identificate pe baza unor documentaţii topocadastrale. 

După apariţia H.G. nr.35/2006 au fost pornite mai multe procese în 

instanţă, din partea persoanelor care au primit validarea Comisiei judeţene şi din 

partea Staţiunii de Dezvoltare şi Cercetare a Bovinelor Arad care a dat în judecată 

Agenţia Domeniilor Statului pentru obligaţia de a semna acel protocol de               

predare-primire, care, din punctul de vedere al juriştilor, reprezintă doar un 

document formal şi nu a lezat niciodată drepturile staţiunii respective. 

Domnul preşedinte Tanczos Barna doreşte să sublinieze faptul că 

identificarea suprafeţelor destinate cercetării întârzie, din acest motiv toate  

terenurile staţiunilor de cercetare sunt sau pot fi supuse retrocedării. 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora, referindu-se la cazul Staţiunii de 

Dezvoltare şi Cercetare a Bovinelor Arad, precizează că în memoriu se face 

vorbire de faptul că un număr de 307 persoane îndreptăţite solicită suprafaţa de    

603 ha. şi respectiv de 916 ha. Aceste solcitări care se suprapun pe aceleaşi 

parcele, în judeţul Arad, sunt reprezentate de două cabinete individuale de avocaţi 

din Timişoara. Faţă de această remarcă, domnul preşedinte  Tudor Mohora doreşte 

să i se răspundă care este părerea Agenţiei Domeniilor Statului vis a vis de această 

chestiune, din punct de vedere al acurateţii şi chiar a aplicării legii de retrocedare 

sau de compensarea drepturilor unor proprietari. Şi aceasta pentru că, Agenţia 

Domeniilor Statului nu este doar un executant al legii, ci este şi un reprezentant al 

statului care trebuie să-şi apere interesele, dacă se vede – la un moment dat – în 

situaţia de a fi excrocat.    

Domnul preşedinte Tanczos Barna răspunde acestei solicitări, cu 

menţiunea că legiuitorul – în momentul în care s-a aprobat Legea nr.247 –                    

a împărţit foarte clar responsabilităţile instituţiilor pe controlul privind 

retrocedările. Toate atribuţiile de verificare şi control au fost date Autorităţii 

Naţionale de Retrocedare a Proprietăţilor (ANRP). Aceasta este singura instituţie 

care face control, în urma sesizărilor, pe retrocedare.    

De asemenea, Legea nr. 247   a stablilit foarte clar care sunt instituţiile 

care pot solicita nulitatea unor acte emise în procesul de retrocedare. Agenţia 

Domeniilor Statului nu a verificat şi nu va verifica niciodată nici verisimilitatea şi 

nici veridicitatea documentelor depuse cu ocazia retrocedărilor şi revendicărilor, 

sarcina revenind Comisiei locale şi Comisiei judeţene.   
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Totodată, domnul preşedinte Tanczos Barna precizează că Agenţia 

Domeniilor Statului nu poate să se amestece în drepturile şi obligaţiile altor 

instituţii şi nu doreşte să blocheze acţiunea de retrocedare nici în favoarea unor 

staţiuni de cercetare şi nici în favoarea unor persoane fizice care – eventual - 

revendică acelaşi amplasament.   

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu precizează că nu este 

relevant faptul că un grup de persoane sunt reprezentate de case de avocatură, deci, 

acest lucru nu este deloc ilegal.  

De asemenea, doreşte să menţioneze că – legat de dreptul de proprietate 

– comisia noastră nu are rolul de a verifica acest lucru, ci este important de văzut 

dacă există acest drept de revendicare asupra terenurilor respective. Adică, dacă 

afirmaţia – vis a vis de constituirea acestor staţiuni la sfîrşitul secolului al XIX-lea 

– este adevărată, atunci nu poate fi vorba de o revendicare, conform legii. 

Domnul preşedinte   Tanczos Barna menţionează că Agenţia Domeniilor 

Statului nu are de unde şti dacă acele persoane sunt sau nu îndreptăţite să 

primească terenurile respective, singurele instituţii care pot stabili acest lucru sunt 

Comisia locală şi Comisia judeţeană Arad. Aceste instituţii au considerat că 

terenurile respective pot fi retrocedate acelor persoane. Pe de altă parte, persoanele 

în cauză au solicitat în instanţă revendicarea terenurilor şi obligarea instituţiilor 

statului (Comisia locală Arad, Comisia judeţeană Arad, Prefectura judeţului Arad) 

să procedeze la retrocedare. 

Astfel, Agenţia Domeniilor Statului a solicitat – în cursul procesului – să 

se facă dovada dacă aceste drepturi sunt fundamentate. Domnul preşedinte  

Tanczos Barna menţionează că nu cunoaşte finalitatea acestei solicitări, deoarece 

procesul se află încă în curs de judecare pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. 
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Totodată domnul preşedinte Tanczos Barna menţionează că, în instanţă, 

Comisia locală este chemată pentru a fi obligată să recunoască dreptul de 

proprietate, Comisia judeţeană este chemată pentru ca să valideze dreptul de 

proprietate, Agenţia Domeniilor Statului este chemată ca să predea terenul şi 

Prefectura, pentru ca să emită titlul de proprietate. Deci, în aceste procese,              

Agenţia Domeniilor Statului niciodată nu a spus că cetăţeanul respectiv nu are 

dreptate, ci că dovada dreptului de proprietate trebuie s-o facă el, iar                    

Comisia locală, dacă are ceva împotrivă, aceasta trebuie să aducă documente şi 

atunci Agenţia Domeniilor Statului nu poate decât să se conformeze hotărârii 

judecătoreşti de a preda sau de a nu preda terenul în cauză.  

Domnul preşedinte Tanczos Barna precizează că, în afară de Staţiunea de 

Dezvoltare şi Cercetare a Bovinelor Arad, mai sunt încă 9 staţiuni de cercetare 

unde Agenţia Domeniilor Statului a dispus măsurătorile şi în momentul în care se 

finalizează această operaţiune, la toate cele 10 staţiuni de cercetare, se va proceda 

la predarea terenurilor. 

Domnul deputat Mircea Costache doreşte să i se răspundă : câţi jurişti 

angajaţi are Agenţia Domeniilor Statului, dacă se prezintă la procese în stare activă 

de apărare a domeniilor Statului Român şi dacă preşedintele Agenţiei Domeniilor 

Statului – pe domeniul său – opune rezistenţă, mai ales atunci când vede şi ştie 

bine despre ce este vorba. Şi dacă  aceste terenuri sunt în administrarea Agenţiei 

Domeniilor Statului şi această instituţie are oameni responsabili şi jurişti angajaţi, 

câţi dintre aceştia se prezintă la procese să apere interesele României ? 
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Domnul preşedinte Tanczos Barna răspunde solicitării domnului deputat 

Mircea Costache, cu menţiunea că, de la momentul validării până la apariţia 

Hotărârii de Guvern nr. 35/2006, au trecut mai bine de  două luni de zile. În această 

perioadă, dacă Agenţia Domeniilor Statului ar fi vrut să favorizeze acele grupuri de 

persoane care au solicitat revendicarea, acele terenuri puteau fi predate foarte uşor. 

Dar, acest lucru nu s-a întâmplat datorită faptului că lucrurile nu au fost clare, 

documentaţia fiind returnată Prefecturii judeţului Arad, în vederea refacerii 

acestora şi a reanalizării aspectelor ce au fost constatate de Agenţia Domeniilor 

Statului. De asemenea, domnul preşedinte Tanczos Barna mai menţionează că în 

cadrul instituţiei pe care o conduce, sunt angajaţi peste 30 de jurişti care se  ocupă 

de analiza documentelor ce se depun pentru retrocedare, jurişti care se ocupă de 

contencios, de legislativ şi care – mai ales în dosarele pe Timişoara şi Arad – se 

prezintă în instanţă la procese, apărând corect interesele instituţiei. 

Totodată, precizează că una dintre măsuri care a fost luată, a fost aceea 

că nu s-au predat terenuri la prima strigare, a fost returnată documentaţia, a fost 

sesizată autoritatea în vederea controlului şi în proces, Agenţia Domeniilor Statului 

nu poate să-şi depăşească atribuţiile, dar – în limita legii - îşi apără interesele 

instituţiei şi interesele statului. 

În încheiere, domnul preşedinte Tudor Mohora precizează că – în primul 

rând – cu ocazia acestui dialog, comisia a dorit să cunoască dacă Agenţia 

Domeniilor Statului – ca autoritate a Guvernului – are capacitatea juridică, 

administrativă sau puterea dată de lege pentru a veghea asupra patrimoniului pe 

care această agenţie îl administrează. 
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Totodată, domnul preşedinte Tudor Mohora – în numele întregii comisii 

– adresează rugămintea domnului preşedinte Tanczos Barna – ca, în termen de o 

săptămână – să comunice comisiei, în scris, dacă este adevărată informaţia precum 

căreia măsurătorile s-au încheiat şi ce anume s-a întâmplat vis a vis de darea în 

folosinţă a suprafeţei de teren.  

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, domnul deputat Brâecsek 

Garda Dezso prezintă Informarea aflată în mapa de şedinţă, cu privire la atitudinea 

necorespunzătoare manifestată de organele de poliţie, parchet şi instanţele de 

judecată, în combaterea fenomenului infracţional săvârşit de diverse persoane din 

cadrul Fondului Forestier Naţional, situat în bazinul Giurgeului, cu însemnate 

prejudicii aduse bugetului de stat. 

Faţă de aspectele sesizate în Informarea domniei sale, domnul deputat 

Becsek Garda Dezso doreşte să precizeze faptul că procuratura şi-a recunoscut 

culpa, dar totuşi s-a revenit la unele decizii şi aceeaşi procurori sunt încă în funcţii, 

anume : la Curtea de Apel Târgu Mureş, la Judecătoria Gheorghieni, la Parchetul 

de pe lângă Tribunalul Harghita. 

De asemenea, domnul deputat Becsek Garda Dezso îşi exprimă 

nedumerirea şi regretul faţă de situaţia în care unele persoane care au prejudiciat 

cetăţenii şi statul român, în continuare îşi exercită profesia.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora face referire la art.71, alin.1 şi 2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor care prevede : „orice comisie permanentă, 

poate porni – la solicitarea unuia sau mai multor membri săi – o anchetă în cadrul 

competenţei sale, cu încuviinţarea plenului Camerei Deputaţilor, privitoare la 

activitatea desfăşurată de Guvern sau de administraţia publică. Pentru a obţine 

încuviinţarea, comisia permanentă va prezenta o cerere motivată, adoptată cu votul 



 
 

 10

majorităţii membrilor săi, în care vor fi enunţate materiile ce formează obiectul 

anchetei, scopul, mijloacele necesare şi termenul până la care raportul comisiei 

urmează să fie prezentat plenului Camerei Deputaţilor”. 

Totodată, domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează şi prevederile 

art. 74 din Regulamentul Camerei Deputaţilor : „anchetele parlamentare nu pot 

avea ca obiect investigarea unor fapte sau activităţi care fac obiectul unor anchete 

judiciare sau care se află pe rolul unor instanţe de judecată. O anchetă parlamentară 

încetează de drept în momentul deschiderii unor proceduri judiciare, privitoare la 

faptele sau activităţile care constituie obiectul ei, situaţia în care Birorul Permanent 

al Camerei anunţă organele de urmărire penală că pot avea acces la toate 

documentele referitoare la cazul în speţă, aflate în arhiva Camerei Deputaţilor”. 

Ţinând cont de cele două articole din Regulemantul Camerei Deputaţilor 

şi citate anterior, domnul preşedinte Tudor Mohora îi invită pe membrii comisiei 

să-şi spună punctul de vedere asupra modalităţii în care comisia se poate implica în 

soluţionarea problemelor sesizate din domeniul fondului forestier. 

Domnul deputat Mircea Costache precizează că nu este obligatoriu ca 

această comisie să abordeze o problemă zonală, ci poate aborda în mod global,              

la nivel naţional, abuzurile săvârşite în domeniul fondului forestier. Astfel comisia 

poate să solicite o anchetă, fără a se face referire la cazuri exprese, de exemplu              

la cele pe care domnul deputat Becsek Garda Dezso le-a urmărit deja, respectiv 

cele din judeţele Covasna şi Harghita şi că ar fi interesant să se observe şi abuzurile 

săvârşite în celelalte judeţe ale ţării.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora, adresându-se domnului deputat 

Becsek Garda Dezso, menţionează că este de acord cu propunerea domnului 

deputat Mircea Costache şi mai precizează că – în cazurile în care problemele sunt 
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deja pe rolul instanţelor de judecată – comisia nu se poate implica în actul de 

justiţie, dar poate solicita Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului 

Justiţiei şi Parchetului General să transmită oficial un punct de vedere asupra celor 

sesizate din domeniul fondului forestier, iar în funcţie de răspunsurile primite,                  

– cu votul unanim al plenului comisiei – se poate proceda şi la audierea factorilor 

responsabili implicaţi, astfel încât comisia să nu se amestece în soluţionarea 

problemelor aflate în procese, dar ea poate atrage doar atenţia asupra multiplelor 

semnale că încă se produc abuzuri. 

Faţă de cele discutate, domnul preşedinte Tudor Mohora propune ca 

modalitate de lucru, parcurgerea a două etape : în primul rând, transmiterea unor 

adrese tuturor instituţiilor care rezultă - din Informarea domnului deputat Becsek 

Garda Dezso – că au atribuţii şi responsabilităţi, informându-le că a avut loc o 

discuţie în plenul comisiei, în legătură cu această problemă şi cu solicitarea                   

doar a unor explicaţii, chiar dacă comisia va primi răspunsul că unele procese sunt 

încă pe rol ; în al doilea rând, după primirea răspunsurilor, comisia va aprecia 

asupra etapelor ulterioare ale analizei. 

Supusă la vot, propunerea este adoptată în unanimitate. 

La cel de-al treilea punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                    

Tudor Mohora supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile 

înregistrate la comisie,  în perioada 9 - 13 octombrie a.c., plenul consultând situaţia 

celor  13 cauze, privitoare la nemulţumirile cetăţenilor (vizând presupuse abuzuri 

şi ilegalităţi ale autorităţilor publice locale, soluţii ale instanţelor judecătoreşti, 

conflicte locative, litigii privind recunoaşterea unor drepturi de proprietate, 

conflicte între persoane fizice). 
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Membrii comisiei s-au declarat, în unanimitate, de acord cu soluţiile 

propuse de compartimentul tehnic al comisiei privind modul de soluţionare, într-o 

primă etapă,  a acestor memorii. 

 

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Tudor Mohora prezintă 

plenului Nota întocmită de domnul consilier Marin Drăcea, cu privire la memoriul 

adresat comisiei de către Baroul Bucureşti, în cuprinsul căruia sesizează 

necesitatea desfiinţării barourilor constituţionale, conduse de către persoane care 

nu ar trebui să practice avocatura, atât datorită neîndeplinirii condiţiilor legale de 

exercitare a profesiei de avocat, cât şi datorită trecutului infracţional al acestora.  

Astfel, în petiţie se solicită, în virtutea autorităţii de care dispune 

comisia, convocarea şi audierea ministrului justiţiei care – în opinia Baroului 

Bucureşti – încalcă în mod grav principiile fundamentale ale dreptului, prin care 

anihilează dreptul la apărare. 

Faţă de acest caz, domnul preşedinte Tudor Mohora propune 

transmiterea unor adrese - Procurorului General şi Ministrului Justiţiei – cu 

solicitarea ca să informeze comisia în legătură cu măsurile întreprinse şi în funcţie 

de răspunsurile primite, într-o viitoare şedinţă, comisia va putea aprecia asupra 

etapelor ulterioare. 

Cu privire la cazul sesizat de către Arhiepiscopia Romano-Catolică, 

domnul preşedinte Tudor Mohora aduce la cunoştinţa plenului că au mai sosit la 

comisie două adrese oficiale  :  
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• din partea firmei constructoare „Millennium Building 

Development” SRL – administrator Magdalena Soreata, unitate care îşi exprimă 

nemulţumirea faţă de faptul că nu a fost invitată la audiere, în plenul comisiei, să-şi 

exprime punctul de vedere. 

Faţă de acest lucru, domnul preşedinte Tudor Mohora specifică faptul că 

nu s-a urmărit analizarea investitorului, ci oportunitatea autorizaţiei de construcţie,  

legalitatea ei şi abuzurile autorităţilor publice.  

Ca răspuns, domnul preşedinte Tudor Mohora propune să fie trimisă o 

adresă către „Millennium Building Development” SRL, cu menţiunea că această 

comisie face numai o cercetare asupra acurateţei activităţii autorităţilor publice, 

dovadă fiind şi faptul că nici petiţionara – respectiv, Arhiepiscopia                    

Romano-Catolică – nu a fost invitată la vreun dialog în plenul comisiei. 

Supusă la vot, această propunere este adoptată în unanimitate. 

• din partea Monseniorului Ioan Robu – Arhiepiscop Mitropolit 

Romano-Catolic de Bucureşti, care transmite comisiei un Comunicat de presă 

semnat de toţi ierarhii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-catolică. 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora aduce la cunoştinţa 

plenului că – aşa cum s-a stabilit în plenul comisiei – săptămâna trecută a organizat 

o Conferinţă de presă, pentru a declara – în faţa opiniei publice – concluziile 

comisiei după audierea domnului Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa. 

Totodată, domnul preşedinte Tudor Mohora informează plenul comisiei 

despre faptul că acea Hotărâre de Guvern a fost transmisă Inspectoratului de Stat în 

Construcţii, iar răspunsul dat de către doamna preşedinte Niculina Isopescu este 

oarecum nemulţumitor, deoarece în luna mai a.c. – în Nota de control, cunoscută 

membrilor comisiei – spunea ceva şi altceva se specifică în răspunsul actual. 



 
 

 14

Ca un exemplu, sunt două paragrafe contradictorii : 

• la primul : „ nu se încalcă prevederile legale cu privire la riscurile 
pentru clădirile din jur ....”        (citat din memorie) ; 

• al doilea : „constructorul nu a acţionat în conformitate cu 
proiectul, pentru ca odată cu proiectul să facă şi studiul de risc ....” 

                                                             (citat din memorie) 
Tot în răspunsul doamnei Niculina Isopescu, se specifică faptul că în 

afară de instanţele judecătoreşti, nici o instituţie nu se mai poate pronunţa. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora propune transmiterea punctului de 

vedere al comisiei către Monseniorul Ioan Robu, cu precizarea că fiecare membru 

al comisiei este liber să-şi spună punctul de vedere, dar – în final – comisia 

comunică concluziile sale, concluzii care pot fi altele decât un punct de vedere al 

unui deputat.  

De asemenea, s-a hotărât înaintarea unei adrese domnului Radu Stroe – 

Secretar General al Guvernului, cu rugămintea de a transmite comisiei modul de 

soluţionare al sarcinii pe care a transmis-o Guvernul Inspectoratului de Stat în 

Construcţii.  

În final, domnul preşedinte Tudor Mohora adresează domnilor deputaţi 

rugămintea de a studia cu atenţie Regulamentul intern al comisiei. Aceasta pentru 

că, în cadrul şedinţei Biroului Permanent din 16 octombrie a.c., s-a solicitat 

revederea – de către comisie - a legislaţiei în domeniul dreptului la petiţie al 

cetăţenilor, ca şi comisie parlamentară. 

Asupra asigurării audienţelor în perioada 23 - 27 octombrie a.c., 

membrii comisiei hotărăsc după cum urmează : 

• marţi 24 octombrie - domnul deputat Mihail Sireţeanu 
• miercuri 25 octombrie - domnul deputat Becsek Garda Dezso 
• joi 26 octombrie - domnul deputat Mircea Costache 
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urmând ca în zilele de 23 şi 27 octombrie a.c. audienţele să fie asigurate 

prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul 

vicepreşedinte Radu Lambrino declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 18 şi 19 octombrie a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat 

activitatea în subcomisiile de lucru, procedând la  analiza şi dezbaterea aspectelor 

sesizate în memoriile repartizate pe subcomisii şi hotărând asupra propunerilor pe 

care urmează să le prezinte plenului. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Tudor Mohora 
 
 
 
 
 
 
 


