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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, 7 şi 8 februarie 2007 
 

Şedinţa comisiei  din 6 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 memoriului adresat comisiei de către Grupul Parlamentar P.R.M. din Camera 

Deputaţilor, privind legalitatea retrocedării Castelului Bran. 
2.   Prezentarea Notei de informare privind memoriul adresat comisiei de către un grup de 

cetăţeni ai comunei Bălan şi a preotului Iordache Laurenţiu Teofil, care sesizează situaţia conflictuală 
de la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Bălan, judeţul Sălaj. 

3.   Prezentarea aspectelor semnalate în memoriul adresat de către domnul Popescu Ilie din 
Bucureşti, memoriu în care petiţionarul face unele propuneri de amendamente la Proiectul de Lege 
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. 

4.    Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada 22 ianuarie – 2 februarie 2007. 
5.    Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada 13 - 15 februarie 2007. 
6.     Diverse. 

Din discuţiile purtate la primul punct al ordinei de zi, s-au reţinut următoarele : 
•  prin memoriul adresat comisiei, Grupul Parlamentar al Partidului România Mare, a dorit 

să se clarifice două aspecte : în primul rând, legalitatea retrocedării Castelului Bran  şi în al 
doilea rând, legalitatea procedurii de scoatere la vânzare a respectivului castel. 

•  fiind vorba şi de o problemă de interes public naţional – comisia poate solicita Biroului 
Permanent al Camerei Deputaţilor aprobarea  unei comisii parlamentare de anchetă, amintind şi 
prevederile art.59 coroborat cu art.71 şi 74 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

Membrii comisiei au fost de acord cu propunerea de formare a unei comisii 
parlamentare de anchetă, aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.   Ca membrii ce 
pot face parte din această comisie de anchetă, au fost propuşi domnii deputaţi : Radu Lambrino 
– vicepreşedintele comisiei, Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei, Ioan Dumitru Puchianu şi 
Ilie Merce.  

Luând în discuţie cel de-al doilea punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                 
Tudor Mohora a calificat răspunsul Ministerului Culturii şi Cultelor ca fiind unul evaziv şi  a 
propus înaintarea unei reveniri acestei instituţii, cu precizarea că dacă fenomenul de 
superficialitate al răspunsului continuă, atunci comisia îl poate invita la un dialog pe                
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domnul Secretar de Stat Adrian Lemeni, pentru clarificarea – în plenul comisiei – a tuturor 
aspectelor. De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora adresează rugămintea doamnei 
expert Costin Cornelia ca, pe baza tuturor memoriilor şi petiţiilor primite la comisie,                   
pe domeniul culturii şi cultelor, să întocmească o sinteză a tuturor aspectelor care ţin de raportul 
acestui minister cu comisia noastră. 

Trecând la punctul trei al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a precizat 
că, fiind vorba de un memoriu prin care petiţionarul face unele propuneri de amendamente la 
Proiectul de Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, acesta să fie înaintat 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din               
Camera Deputaţilor. 

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                   
22 ianuarie – 2 februarie a.c., plenul consultând situaţia celor  44 cauze, privitoare la 
nemulţumirile cetăţenilor.  

Dintre acestea, s-au solicitat informaţii : 
•  cu privire la cazul domnului Dinulescu Costantin din Buzău, care a sesizat o serie de 

abuzuri ce ar fi fost săvârşite în acţiunea de punere în posesie a unor terenuri forestiere,  altor 
persoane decât celor îndreptăţite, pe raza comunei Năieni. Într-o primă fază, memoriul respectiv 
a fost înaintat Arhivelor Naţionale, cu solicitarea transmiterii documentelor care fac dovada 
proprietăţii. 

• cu privire la memoriul domnului Şuca Stoian din Timiş, care a solicitat sprijin în 
vederea acordării drepturilor ce-i revin, conform Legii nr.9/1998. În acest sens, s-a întocmit o 
adresă către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. 

• cu privire la cele trei memorii adresate comisiei, privind situaţia juridică a domnului 
Vadim Benyatov. Pentru toate cele trei memorii – s-a întocmit o adresă către Parchetul General, 
pentru verificarea şi cercetarea aspectelor sesizate. 

• cu privire la cele două sesizări ale Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia 
Cercetări Penale, prin care a transmis comisiei sesizările deţinuţilor Columb Ovidiu Dan şi 
Feraru Marian, nemulţumiţi atât de faptul că arestarea lor s-a făcut în mod abuziv, cât şi de 
faptul că cercetările nu au fost efectuate în mod corect, s-au întocmit adrese către cei doi deţinuţi 
care au fost îndrumaţi să se adreseze instanţelor judecătoreşti, competente cu soluţionarea 
cazurilor sesizate. 

Asupra asigurării audienţelor pentru perioada 13 - 15 februarie a.c., plenul 
comisiei hotărăşte astfel : marţi 13 februarie  -  domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu ; 
miercuri 14 februarie  - domnul deputat Mircea Costache, joi 15 februarie  - domnul deputat 
Ilie Merce, urmând ca în zilele de 12 şi 16  februarie  a.c. audienţele să fie asigurate prin 
cabinetul preşedintelui comisiei. 

În zilele de 7 şi 8 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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