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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 27 şi 28 februarie 2007 

 
 

Şedinţa comisiei  din 27 februarie  2007 
 

La şedinţă participă 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 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 19 - 23  februarie 2007. 

2. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                

5 - 9 martie 2007. 

3.    Diverse. 

Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Tudor Mohora supune 

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.  
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Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu solicită informaţii cu 

privire la memoriul adresat comisiei, de către domnul Iancu Gheorghe din Cluj, 

înregistrat sub nr.12.366 din 19 februarie 2007. 

Doamna consilier Costin Cornelia răspunde acestei solicitări,                

cu menţiunea că petiţionarul Iancu Gheorghe, consilier local în comuna                 

Căpuşu Mare, sesizează în legătură cu presupuse abuzuri ale directoarei Şcolii din 

localitatea Agârbiciu şi solicită sprijinul autorităţilor pentru rezolvarea 

problemelor cu care se confruntă şcoala, din pricina unei gestionări 

necorespunzătoare a fondurilor pentru renovare. În acest sens, memoriul 

petiţionarului a fost transmis – spre verificare şi analiză – atât Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, cât şi Primăriei comunei Căpuşu Mare, judeţul Cluj. 

Urmare celor prezentate, domnul vicepreşedinte Horea Dorin 

Uioreanu propune înaintarea memoriului şi către Prefectura judeţului Cluj. 

Domnul secretar Mihail Sireţeanu solicită informaţii cu privire la 

memoriul înaintat comisiei de către domnul Ionescu Octavian din Elveţia, 

înregistrat sub nr. 12.397 din 23 februarie a.c. 

Domnul consilier Iorga Nicolae menţionează că petiţionarul, cetăţean 

român cu domiciliul în Elveţia, s-a adresat comisiei noastre, căreia  Plenul 

Camerei Deputaţilor i-a încuviinţat, prin Hotărârea nr.6 din 20 februarie a.c., 

pornirea unei anchete parlamentare pentru cercetarea legalităţii retrocedării 

Castelului Bran, odată cu respectivul memoriu, petentul depunând şi copia unui 

denunţ îndreptat împotriva Primului Ministru al Guvernului, denunţ ce a fost 

înregistrat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sub nr.2558/ 

9 februarie a.c. În acest sens, domnul consilier Iorga Nicolae a făcut propunerea de 

înaintare a respectivului memoriu, către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
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Casaţie şi Justiţie, cu solicitarea ca – după finalizarea cercetărilor – concluziile să 

fie comunicate comisiei noastre, în urma cărora să se poată aprecia asupra 

oportunităţii demersurilor ulterioare. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora solicită informaţii cu privire la 

memoriul adresat comisiei de către domnul Petrică Emanuel din Timişoara, 

înregistrat sub nr.12.367 din 19 februarie a.c. 

Domnul expert Marin Gheorghe, precizează că, în memoriul său, 

petiţionarul reclamă unele abuzuri săvârşite de către primarul municipiului 

Timişoara, care, printr-o Hotărâre a Consiliului Local a interzis folosirea focurilor 

de artificii în acest municipiu.  Despre această sesizare, a fost înştiinţat şi domnul 

vicepreşedinte Radu Lambrino, cu rugămintea de a purta un dialog cu                

Primarul municipiului Timişora, urmând ca – la şedinţa viitoare – să aducă mai 

multe informaţii cu privire la acest caz. 

 La punctul doi al ordinei de zi, respectiv asigurării audienţelor pentru 

perioada 5 - 9 martie a.c., plenul comisiei hotărăşte astfel : 

• 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. 

 

La punctul “Diverse” al ordinei de zi,  domnul preşedinte                 

Tudor Mohora reaminteşte plenului faptul că, de nenumărate ori, comisia s-a 

confruntat cu situaţii în care Primăria Municipiului Bucureşti întârzie cu trimiterea 
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răspunsurilor, sau sunt situaţii în care aceste răspunsuri sosesc pe adresa comisiei 

noastre dar nu din partea conducătorului instituţiei, aşa cum a fost solicitat, ci din 

partea unor direcţii ori sefi de servicii.  

De asemenea, se observă întârzieri în trimiterea răspunsurilor şi din 

partea unor prefecturi, situaţie des întâlnită. 

Astfel, s-au întocmit adrese atât către conducerea Primăriei 

Municipiului Bucureşti, cât şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor., însoţite 

de câte o situaţie a dosarelor ce au înregistrat astfel de întârzieri privind trimiterea 

răspunsurilor. 

Referindu-se la constituirea subcomisiei de anchetă parlamentară, 

privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de 

scoatere la vânzare a acestuia, domnul preşedinte Tudor Mohora încunoştiinţează 

plenul comisiei că, pe 26 februarie a.c., a fost depus la Biroul Permanent al 

Camerei Deputaţilor, Regulamentul de funcţionare şi organizare al acestei 

subcomisii, spre dezbatere şi aprobare. 

Totodată, domnul preşedinte Tudor Mohora aduce la cunoştinţa 

membrilor comisiei faptul că în şedinţa Biroului comisiei din 27 februarie a.c.,            

s-au hotărât următoarele : 

• în cadrul subcomisiei de anchetă parlamentară, privind 

cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la 

vânzare a acestuia, din aparatul tehnic al comisiei să facă parte domnii consilieri 

Drăcea Marin şi Marin Gheorghe, împreună cu doamna Ivanciu Marcela – 

referent, urmând a se proceda la demersurile necesare desfăşurării activităţii în 

bune condiţii. 



 
 

 5

• 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. 

• de asemenea,  trecerea doamnei expert Costin Cornelia pe 

postul de consilier, prin transformarea postului vacant de expert parlamentar. 

În continuarea şedinţei, domnul deputat Aurelian Pavelescu doreşte să 

menţioneze faptul că lucrările la Catedrala “Sf. Iosif” continuă încă ; la  hotărârea 

Senatului de oprire a acestor lucrări şi de demolare, Guvernul României nu a dat 

nici un răspuns.  În această situaţie, Domnia sa este de părere că intervenţia 

comisiei ar fi deosebit de necesară. Astfel, comisia noastră ar putea  să adopte                

o poziţie comună cu Senatul şi eventual, să transmită un material către cele                 

două Birouri Permanente ale Camerei şi Senatului, pentru a fi sesizat            

Preşedintele României.  Eventual, comisia noastră poate răspunde Preşedintelui 

Parlamentului European printr-o scrisoare pur informativă, în care să se specifice 

că Parlamentul României şi-a făcut datoria şi are un punct de vedere care nu este 

luat în seamă de Guvern ; tot informativ, poate fi înştiinţat şi Sfântul Scaun.                

De asemenea, domnul deputat Aurelian Pavelescu susţine că trebuie intervenit, 

mai ales şi pentru faptul că se observă o ignorare a poziţiei Parlamentului, ceea ce 

este cu totul inacceptabil.  

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu reaminteşte faptul că                 

– încă de acum două săptămâni – a adus un material, articol dintr-un ziar, în care 

se poate observa faptul că organele statului nu pun în aplicare hotărârile dispuse 

anterior şi este pe deplin de acord cu cele spuse de domnul deputat                 
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Aurelian Pavelescu, cea referitoare la adoptarea unei poziţii a comisiei noastre 

privind cazul Catedrala “Sf. Iosif”. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora informează plenul comisiei de 

faptul că, urmare primirii de către Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor de la 

Senat a tuturor documentelor, a stenogramelor audierilor şi a concluziile desprinse 

de către comisia noastră, respectiva Comisie a acţionat pe baza unui mandat 

aprobat în Plenul Senatului, printr-o comisie de anchetă. Practic, în final, Senatul a 

aprobat concluziile pe care Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor din cadrul 

Senatului le-a desprins personal. 

Totodată, domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că                 

– din păcate – din ceea ce a putut observa, din punct de vedere a poziţiei 

Guvernului, acesta a  propus formarea unei comisii interministeriale pentru a 

analiza concluziile Senatului şi pentru a decide dacă acestea vor fi sau nu puse în 

aplicare. 

În încheiere, domnul preşedinte Tudor Mohora solicită 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. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu este de părere că, singurul lucru 

pe care comisia îl mai poate face, în faţa tuturor refuzurilor, este presiunea 

politică. Aceasta pentru că în justiţie, chiar dacă procesul va începe să se judece pe 

fond, acesta va dura 2 ani şi chiar 3 ani. Totodată, domnul deputat                

Aurelian Pavelescu consideră că trebuie menţionat, doar în scop informativ, faptul 

că Parlamentul României şi-a făcut datoria, mai ales că – atât pe plan intern, cât şi 

la Vatican – există o mare îngrijorare şi o mare tensiune. 
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În legătură cu acest caz, domnul deputat Mircea Costache precizează 

că – de la bun început – comisia noastră a tras numeroase semnale, a cooperat 

foarte bine cu cealaltă comisie similară de la Senat care a şi obţinut madatul pentru 

o comisie de anchetă, cu putere mult mai mare, dar fiecare în parte a încercat să-şi 

facă datoria şi să aducă la cunoştinţa opiniei publice atât interesul comisiei de 

soluţionare a acestui conflictul, cât şi de faptul că a făcut tot ceea ce s-a putut 

pentru intrarea în legalitate şi respectarea legii. 

Domnul deputat Ilie Merce este de acord cu antevorbitorii săi, dorind 

să mai precizeze şi faptul că se constată o puternică legătură, o înţelegere, între cei 

care construiesc această clădire şi organele abilitate ale statului, constatându-se 

unele nereguli încă din faza de proiect. 

O altă chestiune pe care domnul deputat Ilie Merce o aduce în 

discuţia plenului, este cea referitoare la postul de secretar al comisiei. În acest 

sens, domnul preşedinte Tudor Mohora precizează 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. 

Tot la punctul “Diverse”, domnul vicepreşedinte Horea Dorin 

Uioreanu doreşte să fie informat care este stadiul lucrărilor transmise Autorităţii 

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, cu termen de răspuns întârziat. 

Domnul consilier Iorga Nicolae  menţionează că există un răspuns 

transmis de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, sosit la 

comisie la sfârşitul săptămânii trecute, la care încă mai lucrează în vederea unei 

prezentări care va fi adusă la cunoştinţa tuturor membrilor comisiei. Totuşi, 

domnul consilier Iorga Nicolae precizează faptul că – în linii mari – răspunsurile 

nu fac decât nişte referiri la faptul că Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
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Proprietăţilor va efectua un control, neprecizându-se însă data, iar petiţiile celor 

care s-au adresat comisiei noastre au fost înaintate Comisiei judeţene de aplicare a 

legii fondului funciar, de unde petiţionarii urmează a primi un răspuns. Faţă de 

toate acestea, domnul consilier Iorga Nicolae consideră că răspunsul Autorităţii 

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor – din punct de vedere tehnic - este unul 

evaziv, nerăspunzând obiectului sesizărilor. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu doreşte să cunoască şi 

situaţia 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 

precizează 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. De asemenea, domnul 

preşedinte Tudor Mohora menţionează că, pe lângă sesizarea celor două instituţii 

susmenţionate, se poate da curs şi solicitării către Cotidianul “România liberă” 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 doreşte 

să facă unele precizări cu privire la subcomisia de anchetă parlamentară privind 

retrocedarea Castelului Bran : 

• respectiva comisie va trebui să dovedească – prin munca 

depusă – eficienţă şi interes pentru aflarea adevărului ; din această cauză, 

solicitarea adresată ca din această subcomisie de anchetă să facă parte doi 



 
 

 9

consilieri ai comisiei şi posibilitatea de a apela la alte formule de specialişti care să 

lucreze în cadrul acestei subcomisii, să fie susţinută şi la nivelul Biroului 

Permanent. 

• pe parcursul derulării cercetării, fiecare membru al subcomisiei 

de anchetă parlamentară să se abţină de la orice comentariu, păstrând 

confidenţialitatea, astfel încât să nu se ajungă la vreo încălcare a regulementului 

de organizare şi funcţionare al respectivei subcomisii, deja stabilit. 

Faţă de cele spuse anterior, domnul preşedinte Tudor Mohora îl 

asigură pe domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu de tot sprijinul în vederea bunei 

funcţionări a subcomisiei de analiză parlamentară, sprijin acordat atât din partea 

Domniei sale, cât şi din partea celorlalţi membrii ai comisiei. 

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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