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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 26, 27 şi 28 februarie 2008 

 
 
 

La şedinţele din perioada 26 - 28 februarie a.c. 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 şi Gheorghe Sârb, lipsind motivat domnul deputat Cosmin Gabriel Popp 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                  

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

 

Supusă la vot, Ordinea de zi, pentru toate cele trei zile de şedinţă, este 

adoptată în următoarea formulă : 

1.   Informare privind rezultatul cercetărilor efectuate de delegaţia comisiei 

noastre împreună cu un reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu 

prilejul deplasării în municipiile Gheorgheni şi Mircurea Ciuc, din judeţul Harghita. 

2.  Informare cu privire la petiţia adresată de către Realitatea Media şi 

Automobil Clubul Român, referitor la taxa auto. 

3.    Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  18 – 22 februarie a.c. 
4.    Stabilirea audienţelor pentru săptămâna  3 – 7 martie a.c. ; 

5.    Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

6.    Diverse. 
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Şedinţa comisiei din 26 februarie a.c. 

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora supune 

atenţiei plenului informarea privind rezultatul cercetărilor efectuate de delegaţia 

comisiei noastre împreună cu un reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei 

Române, cu prilejul deplasării în municipiile Gheorghieni şi Miercurea Ciuc din judeţul 

Harghita şi îl invită pe domnul secretar Mihail Sireţeanu care a făcut parte din această 

delegaţie, să facă o prezentare sintetică. 

Luând cuvântul, domnul deputat Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei 

reaminteşte faptul că, în decursul mai multor ani de zile, la comisie, au existat o serie 

de petiţii şi solicitări ale cetăţenilor care au venit în audienţă, sesizând numeroase 

nereguli în ceea ce priveşte domeniul retrocedărilor de terenuri forestiere din judeţul 

Harghita. 

De asemenea, domnul deputat Mihail Sireţeanu referindu-se la sesizarea 

domnului deputat Becsek Garda Deszo, înregistrată la comisie încă de la sfârşitul lunii 

noiembrie 2007, menţionează că în cuprinsul acesteia, sunt relatate concluziile 

controlului efectuat în judeţul Harghita, de către domnul deputat Becsek Garda Deszo 

şi reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.  

În luna ianuarie a.c., o delegaţie din partea comisiei împreună cu un 

reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române, s-a deplasat în judeţul 

Harghita, mai precis în municipiile Gheorghieni şi Miercurea-Ciuc. La sediul                 

Primăriei municipiului Gheorghieni au fost audiaţi foarte mulţi cetăţeni care au adus la 

cunoştinţă o serie de nereguli – unele dintre acestea fiind foarte grave – din domeniul 

restituirii proprietăţilor. De asemenea, s-au purtat discuţii atât la sediul Inspectoratului 

de Poliţie al judeţului Harghita, cât şi la Prefectura municipiului Harghita, cu prefectul şi 

subprefectul. Urmare acestor discuţii, membrii delegaţiei comisiei propun : 

• sesizarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă                 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din cadrul Ministerului Public – doamna Laura 

Codruţa Koveşi şi a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii – doamna                 

Lidia Bărbulescu care, pe baza celor prezentate, să dispună măsuri de verificare şi 
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control care se impun, concomitent cu stabilirea activităţilor desfăşurate în unităţile de 

parchet teritoriale în dosarele instrumentate şi finalizate de aceştia. 

• sesizarea Corpului de Control al Primului-Ministru în vederea 

declanşării unor cercetări în legătură cu abaterile disciplinare comise de unii funcţionari 

din cadrul Primăriei municipiului Gheorghieni. 

• înaintarea materialului de control la Inspectoratul de Poliţe al 

judeţului Harghita, pentru sesizarea din oficiu în legătură cu cele constatate cu referire 

la domnul secretar al Primăriei municipiului Gheorghieni – domnul Nagy Istvan şi a 

altor funcţionari publici, complici  ai acestuia, precum şi redeschiderea dosarelor 

nr.554/P/2007 şi nr.414/P/2007 de la Poliţia municipiului Gheorghieni, întrucât                 

– în opinia delegaţiei comisiei – soluţiile propuse sunt ca urmare a unor cercetări 

incomplete şi superficiale. 

• sesizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în legătură 

cu modul de alocare şi finanţare a imobilului construit în mod ilegal (motel) cu fonduri 

SAPARD, pe terenul dobândit de doamna Benedek Anna. 

• Comisia propune atât doamnei Procuror General al României, cât 

şi Inspectoratului General al Poliţiei Române declinarea competenţelor de soluţionare a 

cazurilor ca fiind deosebit de complexe şi instrumentate în prezent de Inspectoratul de 

Poliţie al judeţului Harghita în favoarea Direcţiei Cercetări Pernale din Inspectoratul 

General al Poliţiei Române, sub directa supraveghere a Parchetului General de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

• întrucât unele din abaterile disciplinare comise de secretarul 

Primăriei oraşului Gheorghieni – domnul Nagy Istvan, sunt de natură penală, în 

conformitate cu prevederile Legii nr.215/22.04.2001, cu modificările şi completările 

ulterioare – Legea administraţiei publice locale, membrii comisiei au analizat cu 

celeritate aspectele incriminate, astfel că au convenit să propună domnului primar al 

Primăriei municipiului Gheorghieni – Pal Iosif, suspendarea acestuia din funcţie până la 

finalizarea cercetărilor efectuate de organele de urmărire şi numirea acestuia într-o 

funcţie potrivit competenţelor şi pregătirii sale profesionale. 



 
 

 4

Totodată, domnul secretar Mihail Sireţeanu precizează faptul că, în afară 

de materialul redactat şi pus la dispoziţia membrilor comisiei, există un întreg dosar 

care poate fi consultat, cu declaraţiile care au fost luate şi cu toate consemnările din 

timpul audierilor. În afară de tot ceea ce s-a scris în materialul prezentat şi datorită 

complexităţii cazului, domnul secretar Mihail Sireţeanu solicită membrilor comisiei 

acceptul pentru continuarea verificărilor şi cercetărilor în judeţul Harghita şi în acest 

sens, Domnia sa propune invitarea la comisie atât a prefectului, cât şi a subprefectului 

judeţului Harghita, pentru a da lămuriri suplimentare, deoarece multe din aceste 

nereguli nu ar fi fost posibil a fi săvârşite, decât prin „bunăvoinţa” acestora, în special a 

subprefectului judeţului Harghita care a semnat anumite documente.  

Domnul deputat Aurelian Pavelescu este de părere că faptele prezentate 

în referatul întocmit sunt deosebit de grave, în care se descriu proceduri care au avut 

loc timp de ani de zile, cu tergiversări absolut nejustificate şi oricine citeşte respectivul 

referat, îşi dă seama că este vorba de o corupţie instituţionalizată : poliţia, parchetele, 

instanţele de judecată sunt într-o imensă complicitate. De asemenea, Domnia sa îşi 

exprimă acordul faţă de propunerea făcută de domnul deputat Mihail Sireţeanu, 

respectiv de audiere atât a prefectului, cât şi a subprefectului judeţului Harghita, dar pe 

lângă această acţiune, domnul deputat Aurelian Pavelescu doreşte să mai facă câteva 

propuneri : 

• sesizarea Ministrului Internelor şi Reformei Administrative cu 

recomandare din partea comisiei în ceea ce priveşte luarea unor măsuri de destituiri 

din funcţie, precum şi sesizarea oficială a Prefectului judeţului Harghita de către               

comisia noastră. 

• sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, abuzul în serviciu fiind o 

infracţiune ce ţine de competenţa acestei instituţii a statului     şi 

• sesizarea Preşedintelui României, în calitatea sa de Şef al 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi coordonator al Serviciilor Secrete, pentru 

faptul că în judeţul Harghita s-a declanşat un adevărat fenomen în ceea ce priveşte 

problema retrocedărilor de terenuri forestiere. 
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Intervenind, domnul deputat Mihail Sireţeanu doreşte să mai facă câteva 

precizări : 

• în ceea ce priveşte controlul efectuat la Inspectoratul judeţean de 

Poliţie Harghita, delegaţia comisiei a fost pusă într-o situaţie dificilă, în sensul că            

– imediat ce domnul deputat Becsek Garda Deszo – a intrat în biroul Şefului 

Inspectoratului judeţan de Poliţie Harghita, acesta l-a apostrofat spunându-i                  

„ce domnule, ai venit aici să faci capital politic ?”. Domnul deputat Mihail Sireaţeanu 

susţine că nicăieri nu a mai auzit asemenea acuzaţie adusă, catalogând această 

afirmaţie ca fiind ceva de domeniul inimaginabilului. 

• de asemenea, în timpul audienţelor acordate cetăţenilor, aceştia 

au relatat delegaţiei comisiei, chestiuni cutremurătoare. Ca un exemplu : din momentul 

în care au primit documentul de împroprietărire până la punerea în posesie, li s-au tăiat 

pădurile, cu zecile de hectare, au lăsat numai butucii şi ca să nu mai fie nici o problemă 

au mai dat foc la câteva zece, douăzeci de hectare de pădure, spunând că de fapt a 

avut loc un incendiu. Cetăţenii s-au găsit în situaţia de a nu mai beneficia de pădure,               

alţii au refuzat să primească alte terenuri în locul celor de drept şi li se dau despăgubiri 

la o valoare care nu este cea reală. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu propune ca scena descrisă de 

domnul deputat Mihail Sireţeanu, referitoare la afirmaţia făcută de Şeful Inspectoratului 

judeţean de Poliţie Harghita, la adresa domnului deputat Becsek Garda Deszo, să fie 

cuprinsă în Referatul întocmit de colectivul delegaţiei comisiei, aspect care să fie adus 

şi la cunoştinţa Ministrului Internelor şi Reformei Administrative, cu solicitarea din 

partea comisiei de destituire din funcţie a Şefului Inspectoratului judeţean de Poliţie 

Harghita. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora reaminteşte faptul că – din acest 

colectiv – a făcut parte şi un reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române, 

exprimându-şi părerea potrivit căreia acesta a informat deja Ministrul Internelor şi 

Reformei Administrative despre acest incident petrecut, precum şi alte chestiuni legate 

de controlul efectuat în judeţul Harghita. În acelaşi timp, domnul preşedinte                  
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Tudor Mohora îşi exprimă acordul faţă de sesizarea Ministrului Internelor şi Reformei 

Administrative, iar după primirea răspunsului, membrii comisiei vor putea aprecia 

asupra oportunităţii invitării la un dialog a acestuia. 

Domnul vicepreşedinte Radu Lambrino susţine ideea invitării la comisie a 

domnului Ministru al Internelor şi Reformei Administrative, mai ales pentru faptul că de 

mai mulţi ani de zile, domnul deputat Becsek Garda Deszo încearcă să facă lumină în 

cazurile sesizate de cetăţeni din judeţul Harghita şi nu numai, privind abuzurile 

săvârşite în zona retrocedărilor de terenuri forestiere, demersuri rămase – până în 

prezent – fără nici un rezultat. 

În acest sens, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino îşi exprimă acordul 

cu privire la continuarea verificărilor şi cercetărilor, precum şi sesizarea tuturor 

instituţiilor competente cu soluţionarea cazurilor. 

Domnul deputat Becsek Garda Deszo menţionează faptul că     

Parlamentul României şi-a făcut datoria în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei din 

domeniul retrocedărilor terenurilor cu vegetaţie forestieră. Încă din 1998 s-a format o 

comisie specială care a cercetat situaţia economiei forestiere din România. La aceste 

cercetări, a participat şi Departamentul de Control al Guvernului, iar în urma verificărilor 

s-au constatat prejudicii extrem de grave : patru milioane de metri cubi terenuri 

forestiere nedeclarate şi furate, atât în judeţul Harghita, cât şi în Covasna. Toate aceste 

chestiuni au fost muşamalizate. În anii 2001 şi 2003, în urma altor verificări şi cercetări 

în judeţul Hargita, s-au constatat grave ilegalităţi în domeniul forestier. 

De asemenea, domnul deputat Becsek Garda Deszo precizează faptul 

că, după controlul efectuat împreună cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale de 

Restituire a Proprietăţilor, a fost format colectivul din partea comisiei noastre, împreună 

cu reprezentantul Inspectoratului General al Poliţiei Române care s-a deplasat în 

judeţul Harghita, concluziile acestui control fiind înscrise în referatul întocmit şi adus la 

cunoştinţa plenului, prezentat de altfel – pe scurt – de către domnul secretar Mihail 

Sireţeanu în deschiderea şedinţei. 

 



 
 

 7

În încheierea intervenţiei sale, domnul deputat Becsek Garda Deszo 

mulţumeşte comisiei pentru sprijinul acordat cu privire la cercetările şi verificările 

efectuate în judeţul Harghita şi apreciază că Parlamentul României este o instituţie a 

statului care şi-a făcut datoria în lupta împotriva corupţiei. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează faptul că deşi sunt 

elemente de corupţie instituţionalizată, Domnia sa este de părere că ideea formării unei 

comisii de anchetă parlamentară cu acordul Plenului Camerei Deputaţilor, să fie 

deocamdată amânată. Mai întâi, ar trebui procedat la audierea atât a prefectului, cât şi 

a subprefectului judeţului Harghita, dar şi aşteptarea răspunsurilor de la celelalte 

instituţii sesizate. În funcţie de concluziile desprinse în urma acestor demersuri, comisia 

va putea aprecia asupra oportunităţii formării unei comisii de anchetă parlamentară, 

mai ales şi pentru faptul că – pe adresa comisiei noastre – au sosit foarte multe petiţii 

în care se sesizează nereguli şi abuzuri săvârşite în domeniul restituirilor de terenuri cu 

vegetaţie forestieră din toată ţara şi nu numai din judeţele Harghita şi Covasna. 

Domnul deputat Mircea Costache, luând cuvântul, este de părere că deşi 

celelalte instituţii ale statului şi-au făcut datoria (prefectura, poliţia) ar trebui intervenit şi 

la parchet, în aşa fel încât comisia să nu fie acuzată de vreo imixtiune, dar să facă în 

aşa fel încât lucrurile să nu mai meargă pe acelaşi curs ca şi până acum. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora este de acord cu această remarcă a 

domnului secretar Mircea Costache, reamintind faptul că – între toate propunerile 

făcute în Referatul întocmit de către colectivul format din partea comisiei – se 

regăseşte şi aceea de trimitere a unor sesizări atât către Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, cât şi către Consiliul Superior al Magistraturii, mai mult de 

atât comisia noastră neputând face, pentru a nu fi acuzată de implicare în actul de 

justiţie. 

În finalul dezbaterii primului punct al ordinei de zi, membrii comisiei şi-au 

exprimat acordul faţă de propunerile de audiere a celor menţionaţi, cât şi de sesizare a 

tuturor instituţiilor competente cu soluţionarea cazului, înscrise în referatul întocmit de 

delegaţia comisiei, propuneri prezentate de către domnul secretar Mihail Sireţeanu. 
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Supunând atenţiei plenului comisiei cel de-al doilea punct al ordinei de zi, 

domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează faptul că – pe adresa comisiei – a sosit 

o petiţie semnată de reprezentanţi ai „Realitatea Media” şi „Automobil Clubul Român” 

care sunt şi iniţiatorii, cu un număr de peste 120.000 de semnături ale cetăţenilor, cu 

referire la taxa auto. În ceea ce priveşte conţinutul acestei petiţii, acesta este multiplicat 

şi ataşat la mapa de şedinţă. 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora precizează faptul că 

acest conţinut al respectivei petiţii, a făcut obiectul şi unei moţiuni simple depuse în 

Camera Deputaţilor, cu această ocazie exprimându-se pe larg punctele de vedere 

politice ale reprezentanţilor tuturor grupurilor parlamentare. Totodată, Domnia sa 

menţionează că ceea ce trebuie să facă comisia, în această problemă, este de a 

adopta acele măsuri regulamentare care să dea curs acestei petiţii, bineînţeles cu 

exprimarea unui punct de vedere faţă de cele înscrise. 

Ca un punct de vedere personal, domnul preşedinte Tudor Mohora 

precizează faptul că s-a ajuns în această situaţie, nu pentru că cetăţenii nu ar fi înţeles  

că – la fel ca în toată Europa - există o anumită grijă pentru protejarea mediului şi 

pentru a-i pune pe cei care poluează, ca într-un termen rezonabil, să contribuie la 

reclădirea mediului poluat, dar maniera în care s-a exagerat, aproape s-a abuzat de 

această măsură şi fără să se transfere fondurile încasate către programe de protecţie a 

mediului, este motivul pentru care au existat reacţii ale opiniei publice, ale societăţii 

civile, inclusiv ale unor partide politice care şi-au exprimat punctele de vedere prin 

grupurile lor parlamentare. 

Domnul vicepreşedinte Radu Lambrino exprimă punctul de vedere al 

Partidului Democrat Liberal : 

Pentru început, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino doreşte să-şi 

exprime punctul de vedere personal, în sensul că în problema privind taxa auto de 

primă înmatriculare, a făcut o declaraţie politică pe data de 4 decembrie, vis-a-vis de 

înnapoierea banilor, existând anumite precedente în alte ţări în legătură cu astfel de 

taxe. De asemenea, domnul deputat Radu Lambrino menţionează faptul că poate fi de 

acord cu cele afirmate de domnul preşedinte Tudor Mohora, vis-a-vis de scopul acestei 
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taxe, ştiut fiind faptul că nici cea mai mică parte din banii încasaţi pe taxa de primă 

înmatriculare nu au ajuns în fondul de mediu şi că acest bir nu a fost inventat pentru a 

se face investiţii, pentru proiecte de mediu, ci a fost pur şi simplu o formă prin care 

Guvernul a încercat să acopere anumite „goluri” din bugetul de stat, iar în momentul de 

faţă există oameni care au câştigat procese intentate pentru a li se înnapoia banii plătiţi 

pe taxa de primă înmatriculare.  

În finalul intervenţiei sale, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino 

menţionează faptul că păstrarea în continuare a acestei taxe auto, este o formă prin 

care Guvernul se împrumută de bani, fără dobândă, de la populaţie şi că toţi cei care 

au plătit până acum respectiva taxă, mai devreme sau mai târziu, îşi vor primi banii 

înapoi. 

Referitor la petiţia adresată, Domnia sa este de părere că – prin aceasta - 

se arată că există o mare susţinere din partea populaţiei şi se doreşte constatarea unui 

abuz săvârşit din partea Guvernului vis-a-vis de perceperea acestei taxe.                 

Partidul Democrat Liberal a făcut o moţiune simplă, moţiune care a fost susţinută de 

multe dintre partidele politice. În acest moment, P.D.L. doreşte să depună o moţiune de 

cenzură, datorită faptului că Guvernul nu a luat nici o măsură, chiar a ignorat moţiunea 

simplă care s-a aprobat în Parlament. 

Din partea grupului parlamentar al Partidului România Mare, domnul 

secretar Mircea Costache doreşte să precizeze faptul că este de acord cu dezbaterea 

în continuare a problemelor legate de taxa auto, dar nu înţelege de ce această taxă, 

care în cele din urmă se va aplica unitar în Uniunea Europeană, devine liant pentru 

asemenea energii mediatice. De asemenea, este de părere că la fel de importante ar 

mai fi fost : siguranţa energetică a ţării, rezervele de petrol şi gaze naturale, industriile 

strategice (PETROM, DSTRIGAZ, ROMCIM, ROMTELECOM, etc.), precizând că 

pentru necesitatea asigurării independenţei energetice a ţării şi pentru alte obiective 

strategice, ar putea fi strânse mult mai multe semnături din partea populaţiei, acestea 

fiind probleme prioritare, în funcţie de importanţa socială, economică, politică la nivel 

naţional. 
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Din partea grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, domnul 

vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu precizează faptul că deja a fost votată în 

Parlament o moţiune simplă şi Guvernul are în discuţie modificarea acestei taxe de 

primă înmatriculare. Totodată, Domnia sa doreşte să atragă atenţia asupra faptului că 

Partidul Democrat este cel care a iniţiat această taxă, prin doamna ministru                  

Sulfina Barbu şi nu înţelege de ce în momentul de faţă acest partid este un partizat 

anti-taxă. În legătură cu petiţia primită la comisie, domnul vicepreşedinte Horea Dorin 

Uioreanu consideră că este o iniţiativă corectă, care poate fi aplicată şi pe alte teme, 

aşa cum a afirmat colegul deputat Mircea Costache.  

Faţă de afirmaţia făcută, potrivit căreia taxa auto luată în discuţie ar fi fost 

iniţiată de către doamna ministru Sulfina Barbu, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino 

intervine, spunând că această taxă a fost creată din iniţiativa Guvernului României 

condus de către domnul Prim-Ministru Călin Popescu Tăriceanu. 

Domnul deputat Gheorghe Sârb întăreşte această afirmaţie a domnului 

vicepreşedinte Radu Lambrino, precizând că a fost vorba de o taxă de mediu şi nu o 

taxă care nu se regăseşte nicăieri şi care – probabil – a stat la dispoziţia Guvernului. 

Aceasta este o mare diferenţă, ceea ce s-a dorit la vremea respectivă. 

Domnul secretar Mihail Sireţeanu, menţionează faptul că este vorba de o 

încăpăţânare diabolică din partea Guvernului de a menţine această taxă şi că 

modificări se vor face sigur, dar, în total, suma care va trebui să intre la bugetul statului 

va fi aceeaşi. În legătură cu mediul, Domnia sa consideră că nu are nici o legătură cu 

această taxă. Vis-a-vis de petiţia transmisă comisiei, domnul secretar Mihail Sireţeanu 

este de părere că după discuţiile din comisie şi după exprimarea tuturor punctelor de 

vedere, se va putea aprecia asupra ulterioarelor etape ale analizei.  

Domnul deputat Becsek Garda Deszo îşi exprimă dezacordul faţă de taxa 

de primă înmatriculare şi consideră că s-a săvârşit un abuz din partea Guvernului, prin 

menţinerea acesteia. 
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În finalul discuţiilor pe această temă, domnul preşedinte Tudor Mohora 

doreşte să facă precizarea potrivit căreia, personal, nu crede că prin această taxă s-au 

rezolvat problemele bugetului ţării, dar este clar că a fost o lipsă de profesionalism a 

celor care au definit-o şi o absenţă a capacităţii de receptare atât a opiniei publice, a 

modului în care a reacţionat societatea civilă, cât şi chiar unele observaţii trimise de 

către Comisia Europeană. Această chestiune s-a transformat în cele din urmă într-o 

dispută, care a condus la o aberaţie din punct de vedere legislativ, cu o finalitate 

aberantă. 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora supune la vot faptul că 

petiţia primită şi semnată de „Realitatea Media” şi „Automobil Clubul Român” este o 

petiţie corectă, că ea sesizează o problemă corectă şi că aduce în atenţia Guvernului 

chestiuni pe care acesta să le aibă în vedere în momentul în care se vor face propuneri 

de modificare. Deci, nu este vorba doar de transmiterea din oficiu a acestei petiţii 

instituţiilor abilitate, ci este vorba de o apreciere din partea comisiei, care – în fond – să 

susţină demersul raţional de a atrage atenţia Guvernului să acţioneze într-o manieră 

rezonabilă şi raţională, în acord cu interesele cetăţenilor României şi în acord cu 

practicile şi cu normele europene. 

O altă chestiune pe care domnul preşedinte Tudor Mohora doreşte s-o 

sublinieze, este aceea potrivit căreia dacă o comisie parlamentară se pronunţă în plus 

după votul moţiunii simple în parlament, sau chiar putea s-o facă dinainte, acest lucru 

nu ştirbeşte cu nimic nici autoritatea Parlamentului, ci dimpotrivă constituie obligaţia 

comisiei parlamentare pentru a se  pronunţa vis-a-vis de cei 120.000 de cetăţeni care 

au semnat respectiva petiţie. 

Luând cuvântul, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino doreşte să mai 

adauge o precizare : aceea, ca în cadrul comisiei, să se ia o decizie - prin vot - dacă 

taxa de primă înmatriculare constituie un abuz sau nu şi apoi punctul de vedere al 

comisiei să fie prezentat Guvernului României. 

Faţă de această precizare, domnul preşedinte Tudor Mohora îşi exprimă 

acordul, menţionând că – sigur că da – punctul de vedere al comisiei va fi transmis atât 

Guvernului, cât şi Comisiei de buget, finanţe din Camera Deputaţilor. 
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Supunând la vot propunerea, membrii comisiei au votat „pentru”. existând 

o „abţinere” din partea Partidului Naţional Liberal. 

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 18 - 22 februarie 2008. 
Referindu-se la memoriul adresat de către domnul Pătru Marius George 

din Bucureşti, domnul preşedinte Tudor Mohora îl invită pe domnul consilier                  

Iorga Nicolae să prezinte – pe scurt – situaţia expusă în respectivul dosar. 

Domnul consilier Iorga Nicolae precizează că autorul memoriului se referă 

la faptul că, adresându-se Primăriei oraşului Buftea pentru avizarea unei cereri, 

soluţionarea acesteia a fost tergiversată de către secretarul Consiliului Local Buftea.             

În plus, petiţionarul susţine faptul că s-a ieşit din termenul legal de răspundere la 

cererea sa, motiv pentru care ne sesizează inclusiv pe legea petiţiilor. De asemenea, 

domnul consilier Iorga Nicolae menţionează că deoarece secretarii Consiliilor Locale se 

află în subordinea prefecţilor, a considerat utilă sesizarea Prefecturii judeţului Ilfov, spre 

competentă analiză şi verificare.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora doreşte să facă menţiunea potrivit 

căreia, în funcţie de răspunsul primit de la Prefectura judeţului Ilfov, se va putea ulterior 

aprecia asupra oportunităţii efectuării unei cercetări la faţa locului la Primăria oraşului 

Buftea. 

Cu privire la memoriul adresat comisiei de către Ziarul „Financiarul” – 

Bucureşti, domnul preşedinte Tudor Mohora informează membrii comisiei de faptul că 

acest cotidian de informaţie, semnat de domnul Stelian Negrea – Senior Editor, 

reclamă tergiversarea soluţionării unui demers jurnalistic înaintat Ministerului 

Transporturilor, prin care dorea să afle lista subcontractorilor şi furnizorilor Companiei 

Bechtel – antreprenorul Autostrăzii Transilvania. În acest context, a fost transmisă o 

adresă Ministerului Transporturilor, spre competentă analiză şi verificare, iar după 

primirea răspunsului şi în funcţie de conţinutul acestuia, comisia va putea decide 

asupra ulterioarelor etape ale analizei. 
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Luând în discuţie celelalte memorii cuprinse în borderoul de şedinţă,                  

în perioada de referinţă, membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile 

propuse de compartimentul tehnic privind modul de analiză şi verificare, într-o primă 

etapă,  a acestor memorii. 

Cu privire la asigurarea audienţelor pentru perioada 3 – 7 martie a.c., 

plenul comisiei hotărăşte după cum urmează :  marţi – 4 martie a.c. – domnul 

vicepreşedinte Radu Lambrino ; miercuri – 5 martie a.c. – domnul deputat Ioan 

Dumitru Puchianu şi joi – 6 martie a.c. – domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu, 

urmând ca în zilele de 3 şi 7 martie a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul 

preşedintelui comisiei. 

În zilele de 27 şi 28 februarie 2008,  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 adresate comisiei. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 
                          Tudor  Mohora 
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