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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 2, 3 şi 5 octombrie  2006 

 
Şedinţa comisiei din 3 octombrie  a.c. 
La şedinţă participă toţi membrii comisiei, respectiv :                    

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

vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu – secretar, Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso 

Kalman, Ilie Merce, Bogdan Olteanu, 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. Audierea în cadrul Comisiei a domnului Adrian Cosmin Vieriţa, 
Secretar de Stat pentru Afaceri Europene în legătură cu aspectele care intră în 
competenţa acestuia privitoare la construcţia din imediata vecinătate a Catedralei 
Sf. Iosif şi cu elementele constitutive ale Raportului de colaborare dintre Comisia 
pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii şi Ministerul Afacerilor 
Externe. 

 2.  Discuţii privind Proiectul Raportului de activitate a comisiei pe 
Semestrul I 2006. 

3. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 18 septembrie  –                    
22 septembrie a.c. 

4.  Stabilirea programului privind audienţele la comisie în perioada                    
9 - 13 octombrie  a.c. 
        5.    Diverse. 

6.    Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
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În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora  aduce la 

cunoştinţa plenului faptul că – printr-o scrisoare – domnul Mihai Răzvan 

Ungureanu – Ministrul Afacerilor Externe a fost invitat la comisie, pentru a 

prezenta Nota înaintată domnului Prim Ministru, invocată şi în presa centrală, 

referitoare la construcţia din imediata vecinătate a Catedralei                     

Sfântul Iosif, cu menţiunea că – dacă programul Domniei sale nu-i permite să se 

prezinte în faţa comisiei – întâlnirea repectivă să fie reprogramată la o dată 

ulterioară. În urma acestei invitaţii, domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează 

că a purtat o discuţie telefonică cu domnul ministru Mihai Răzvan Ungureanu,                   

discuţie în urma căreia acesta şi-a exprimat imposibilitatea onorării acestei 

invitaţii, datorită programului încarcat pe care-l are, menţionând că poate trimite un 

reprezentant al ministerului, respectiv pe domnul Adrian Cosmin Vieriţa, 

Secretar de Stat pentru Afaceri Europene, pentru a avea un schimb de păreri, iar 

dacă comisia va considera că – după lămuririle pe care le va da domnul Secretar de 

Stat comisiei – va mai fi nevoie de prezenţa dânsului la o  ulterioară audiere, acesta 

are toată disponibilitatea de a se prezenta în faţa comisiei. 

Mulţumind pentru prezenţa la comisie, domnul preşedinte                     

Tudor Mohora dă cuvântul invitaţilor – respectiv, domnului Adrian Cosmin Vieriţa 

– Secretar de Stat pentru Afaceri Europene, însoţit de consilierul dânsului – 

domnul Ioan Mihai, pentru a se pronunţa asupra modului în care a fost gestionată 

relaţia cu reprezentanţii Vatican-ului şi probabil posibil şi cu alte instanţe 

internaţionale cu privire la problema privind construcţia din imediata vecinătate a 

Catedralei Sfântul Iosif. 

Domnul Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa mulţumeşte plenului 

comisiei pentru invitaţie. Totodată, doreşte să prezinte scuzele domnului ministru 
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Mihai Răzvan Ungureanu pentru imposibilitatea onorării invitaţiei în faţa comisiei, 

cu precizarea că Domnia sa este dispus să se prezinte la o audiere ulterioară, dacă 

acest lucru se va solicita. 

Faţă de tema audierii, domnul Secretar de Stat precizează că şi 

Ministerul Afacerilor Externe este preocupat – cu bună credinţă - în rezolvarea 

chestiunii legată de construcţia ce se execută în imediata vecinătate a Catedralei 

Sfântul Iosif, chestiune de interes naţional şi în favoarea bunelor relaţii pe care 

România le are cu Sfântul Scaun şi cu reprezentanţii Bisericii Catolice din 

România. În acest context, pentru Ministerul Afacerilor Externe, instrucţiunile şi 

recomandările comisiei reprezintă repere de acţiune. 

De asemenea, domnul Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa 

precizează că dosarul este cunoscut de către Ministerul Afacerilor Externe,                    

care şi-a asumat rolul de a purta corespondenţa cu Sfântul Scaun, corespondenţă 

care continuă şi în prezent. Totodată, menţionează că există şi corespondenţa în 

interiorul Statului Român, între autorităţile competente, în care Ministerul 

Afacerilor Externe are rolul de a comunica ceea ce percepe ca efecte şi mai mult 

decât atât, mesajele pe care le primeşte din partea autorităţilor Sfântului Scaun şi 

nu în ultimul rând, Ministerul Afacerilor Externe a primit sarcină din partea Şefului 

Guvernului să evalueze această problematică şi să propună anumite măsuri centrate 

pe acţiunea externă, respectiv în relaţia cu Sfântul Scaun. 

În acest context, au fost redactate două Note către Primul Ministru, 

care au trecut prin şedinţe de Guvern, ultima fiind  Nota din 18 august 2006, 

discutată în şedinţa de Guvern din 13 septembrie a.c., Notă care conţine acel 

paragraf ce ulterior a dat naştere unor interpretări apărute şi în scrisoarea de protest 

a Înalt Prea Sfinţiilor lor – Ioan Robu şi Cornel Damian.  
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Luând cuvântul, domnul deputat Aurelian Pavelescu, doreşte să facă 

precizarea că ar fi fost deosebit de utilă prezenţa la comisie a domnului ministru 

Mihai Răzvan Ungureanu, mai ales pentru faptul că problema discutată cu ocazia 

acestei audieri este o problemă destul de gravă, construcţia de lângă Catedrala 

Sfântul Iosif continuându-se şi orice întârziere contează foarte mult.  

Domnul deputat Aurelian Pavelescu doreşte să pună câteva întrebări 

domnului Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa şi anume : 

Prima întrebare : se referă la corespondenţa pe care Ministerul 

Afacerilor Externe a avut-o cu Sfântul Scaun, respectiv : în ce constă această 

corespondenţă, deoarece opinia publică nu a fost informată de acest lucru. 

A doua întrebare : să se aducă clarificări asupra punctului nr.I din 

Notă, în care se face referire la situaţia actuală şi anume dacă această situaţie 

actuală este asumată şi de către Ministerul Afacerilor Externe. 

A treia întrebare : dacă respectiva Notă a fost pusă în dezbaterea 

Guvernului şi dacă acesta a adoptat un  plan de măsuri, în sensul solicitării 

Ministerului Afacerilor de Externe. 

Ultima întrebare se referă la recomandarea ministerului din finalul 

Notei de a se evita antepronunţarea.  

În continuare, domnul Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa 

răspunde întrebărilor adresate, astfel : 

• La prima întrebare : există această corespondenţă cu Sfântul 

Scaun, de asemenea există corespondenţa între Ambasada de pe lângă Sfântul 

Scaun cu Secretariatul de Stat al Vaticanului, există şi în cadrul întâlnirilor pe care 

reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe la Vatican le-au avut, dar şi 

corespondenţa între Ministerul Afacerilor Externe şi Înalt Prea Sfinţiile lor la  
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Bucureşti. Aceste corespondenţe nu au fost făcute publice, corespondenţa 

diplomatică – pe o anumită temă – nefăcând, de obicei, obiectul mesajului public. 

•  A doua întrebare legată de situaţia actuală : fiind vorba de un 

document pe care ministrul de externe îşi pune semnătura, acest document este 

asumat de către Ministerul Afacerilor Externe. Acest minister nu are competenţe în 

strângerea anumitor informaţii specifice din domeniul construcţiilor, sau din 

domeniul legislativ care guvernează un anumit domeniu, ci Ministerul Afacerilor 

Externe se bazează pe informaţiile primite şi care sunt solicitate public, oficial, de 

la ceilalţi parteneri şi autorităţi ale Statului. Ca atare, respectiva Notă reprezintă 

informaţia pe care Ministerul Afacerilor Externe o avea la momentul 18 august 

2006, ca urmare a acestui proces de colectare a informaţiilor, având în vedere şi 

sarcina primită din partea Şefului Guvernului de a prezenta situaţia respectivă. 

• La cea de-a treia întrebare : Nota respectivă a fost discutată în 

şedinţa de Guvern din 13 septembrie a.c. şi în urma prezentării situaţiei a  existat o 

rezoluţie a Guvernului referitoare la acţiunile pe care autoritatea Statului în 

domeniu urmează să le întreprindă şi nu Ministerul Afacerilor Externe. Domnul 

Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa doreşte să citeze această rezoluţie : 

„Inspectoratul de Stat în Construcţii va întreprinde măsurile ce se impun pentru 

soluţionarea problemei privind sistarea lucrărilor de construcţie a obiectivului 

Cathedral Plaza, în apropierea Catedralei Sfântul Iosif, pe perioada cât se 

defăşoară procesul intentat firmei constructoare de către Arhiepiascopia Romano-

Catolică, urmând să informeze Guvernul asupra măsurilor dispuse”. 

Pe acest aspect, domnul Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa 

precizează că a luat legătura cu doamna Isopescu – Preşedintele Inspectoratului de 
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Stat în Construcţii, iar la întrebarea dacă există un răspuns din partea respectivului 

inspectorat la rezoluţia Guvernului, doamna Isopescu a răspuns că ultimele 

demersuri făcute, în baza rezoluţiei Guvernului, sunt astfel încât – la momentul               

3 octombrie a.c. – singura soluţie prin care se poate stopa construcţia din preajma 

Catedralei Sfântul Iosif, este o hotărâre judecătorească.  

• La cea de-a patra întrebare adresată de domnul deputat 

Pavelescu, domnul Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa, asigură comisia de 

buna credinţă a Ministerului Afacerilor Externe în această problemă şi îşi exprimă 

regretul faţă de interpretarea survenită din Nota transmisă Primului Ministru.  

Legat de redactarea tuturor Notelor transmise Guvernului, domnul 

Secretar de Stat Vieriţa face următoarea precizare : în momentul pregătirii notelor 

respective, există întotdeauna o interpretare contextuală în ceea ce priveşte 

ministerul şi o interpretare potrivit scopului urmărit. Nota transmisă Primului 

Ministru nu era o Notă destinată mesajului public, deci în nici un moment nu s-a 

pus problema unei interpretări, având în vedere şi faptul că un astfel de document 

nu îşi propune şi nici nu poate să îngrădească atribuţiile altor organe ale Statului. 

Deci, în interpretarea Ministerului Afacerilor Externe, nu este un act imperativ sau 

normativ adresat instituţiilor publice. Ca dovadă că a fost înţeles astfel, este 

rezoluţia Guvernului, care trasează sarcină Inspectoratului de Stat în Construcţii.  

Domnul deputat Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei, doreşte 

să i se răspundă vis-a-vis de momentul în care s-a făcut comunicarea cu 

reprezentanţii Vatican-ului şi anume : după momentul rezoluţiei dată de Guvern 

sau anterior acestui moment. 
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Domnul Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa răspunde domnului 

vicepreşedinte Radu Lambrino, cu precizarea că a existat un contact permanent cu 

autorităţile Sfântului Scaun, dar în momentul de faţă – punctual – ministerul se află 

în corespondenţă cu Înalt Prea  Sfinţiile lor, urmând chiar o corespondenţă scrisă 

cu Înalt Prea Sfinţia sa Robu.  

 

Domnul deputat Nicolae Bădălău doreşte să adreseze domnului 

Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa, trei întrebări : 

• Legat de poziţia Ministerului de Externe, cu privire la 

oportunitatea şi legalitatea acestei construcţii lângă Catedrala Sfântul Iosif ; 

• Legat de corespondenţa purtată cu Suveranul Pontif, ministerul 

nu face decât să ascundă sau să prelungească perioada de pronunţare a  solicitării 

Bisericii catolice de sistare a lucrărilor. Care este sensul pentru care se spune că nu 

s-a creat un mesaj public pentru populaţie ? 

• Referitor la rezoluţia Guvernului, prin care se solicită 

Inspectoratului de Stat în Construcţii luarea unor măsuri pentru sistarea lucrărilor : 

dacă este legal sau nu acest lucru. Pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Externe 

specifică faptul că acest lucru se poate face numai printr-o hotărâre judecătorească. 

Cum poate trata Guvernul o problemă atât de serioasă în care este implicat Sfântul 

Scaun şi alte interese ? 

În concluzie, domnul deputat Nicolae Bădălău doreşte să ştie părerea 

Ministerului Afacerilor Externe şi în acelaşi timp oportunitatea acestui minister în 

această problemă : atât pe plan extern, cât şi pe plan intern, al mesajului public. 

 

 



 
 

 8

 

Răspunzând solicitării, domnul Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa 

recunoaşte că aceste întrebări nu sunt tocmai nişte întrebări simple, ministerul 

încercând să se aproprie cât mai mult de ceea ce înseamnă competenţele şi 

atribuţiile ministerului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi                    

Constituţia României. 

La prima întrebare : legat de oportunitatea şi legalitatea construcţiei de 

lângă Catedrala Sfântul Iosif, domnul Secretar de Stat Vieriţa menţionează că nu 

cunoaşte un astfel de interes al partenerilor externi legat de această oportunitate. 

Doreşte să se intereseze în mod explicit faţă de această temă şi după aceea va putea 

da un răspuns. 

Totodată, domnul Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa doreşte să 

precizeze că pentru această construcţie există avizul Ministerului Culturii, dar în 

ceea ce priveşte poziţia Ministerului Afacerilor Externe, acest minister este primul 

interesat ca această problemă să fie rezolvată şi este primul care primeşte efectele 

atitudinii faţă de această problemă a Sfântului Scaun. Dar, acest lucru se poate face 

pe baza competenteţor pe care ministerul le are. De asemenea, Ministerului 

Afacerilor Externe ţine cont şi de importanţa estetică, importanţa arhitectonică, de 

preocuparea  ca respectiva clădire să nu fie în nici un fel afectată, dar în acelaşi 

timp – din informaţiile primite care au făcut substanţa Notei prezentate          

Guvernului – există un proces pe rol şi în această privinţă Ministerul Afacerilor 

Externe nu se poate pronunţa înainte ca instanţa să îşi aibe ultimul cuvânt. 

În ceea ce priveşte mesajul public pentru populaţie : iniţial, respectiva 

Notă nu a fost gândită ca mesaj public pentru populaţie. Prin Nota înaintată 

Guvernului, Ministerul Afacerilor Externe a încercat să răspundă – din punct de  
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vedere profesional – urmând ca un mesaj public să fie dat de către autorităţile 

Statului şi nu de către Ministerul Afacerilor Externe. 

Domnul deputat Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei, 

menţionează că rolul Ministerului Afacerilor Externe nu este acela de a transmite 

mesaje publice care să ducă la interpretări şi problema pentru care a fost nevoie de 

această audiere este aceea că există o suspiciune cu privire la faptul că Ministerul 

Afacerilor Externe ar fi interpretat subiectiv situaţia discutată.  

De asemenea, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino subliniază faptul 

că rolul Ministerului Afacerilor Externe este acela de a face o comunicare pe plan 

extern cât mai bună şi de a nu crea conflicte diplomatice. 

Domnul deputat Ilie Merce ţine să menţioneze că - din punctul său de 

vedere – problema rămâne ambiguă, celelalte autorităţi ale Statului asistă,                     

în continuare, fără a se implica – conform competenţelor – în rezolvarea acestei 

probleme de mare interes public şi de mare impact internaţional. Totodată, doreşte 

să sublinieze că – în această problemă – Ministerul Afacerilor Externe nu şi-a 

exercitat rolul pe care îl are. Adică, nu să se suprapună peste competenţele altor 

autorităţi, dar să le impulsioneze şi să le pună în atenţie pericolele care pot surveni 

treptat. 

În continuare, domnul deputat Aurelian Pavelescu doreşte să precizeze 

faptul că rezoluţia dată de Guvern îl îngrijorează şi mai mult, acest lucru punând 

Ministerul Afacerilor Externe într-o lumină şi mai proastă. Aceasta pentru că în 

ciuda recomandării Ministrului de Externe de a se evita pronunţarea asupra  
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solicitării Bisericii Romano-Catolice de suspendare a lucrărilor, Guvernul dă o altă 

rezoluţie : nu numai că nu evită, ci spune să se sisteze lucrările. Deci, rezoluţia 

Guvernului este contrară Notei Ministerului Afacerilor Externe. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu întreabă de ce Ministerul 

Afacerilor Externe  doreşte o asemenea strategie de evitare, în condiţiile în care 

ministerul îşi asumă, până la urmă, conţinutul Raportului Inspectoratului de Stat în 

Construcţii, care arată clar că această construcţie este ilegală şi că avizele nu sunt 

în ordine.  În Nota transmisă Guvernului sunt reproduse pasaje din Raportul 

Inspectoratului de Stat în Construcţii în care se spune că este o chestiune de 

nelegalitate ; de asemenea, se vorbeşte şi despre faptul că Sfântul Scaun şi-a 

asumat susţinerile Bisericii Catolice din România, dar totuşi concluzia acestei Note 

este alta.  

Domnul deputat Aurelian Pavelescu îşi exprimă nedumerirea faţă de 

poziţia Ministrului Afacerilor Externe, care, după părerea dânsului, ar fi putut 

interveni în rezolvarea acestei situaţii printr-o propunere adresată Guvernului să  

solicite  Prefecturii Municipiului Bucureşti de a introduce o acţiune în contencios 

administrativ, al cărui efect este automat sistarea lucrărilor până la judecarea pe 

fond a cauzei. 

Totodată, domnul deputat Aurelian Pavelescu este de părere că 

rezoluţia dată de Guvern Inspectoratului de Stat în Construcţii este o formulă de 

tergiversare, de amânare a soluţionării conflictului. Totodată, faptul că Ministerul 

Afacerilor Externe sugerează Guvernului o strategie greşită, este un lucru care 

pune şi mai mari semne de întrebare. 
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În finalul discuţiilor, domnul Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa 

susţine aprecierea domnului deputat Ilie Merce, aceea că situaţia respectivă este o 

situaţie complexă, ambiguă, dar precizează că nu este simplu nici pentru ministerul 

pe care îl reprezintă şi doreşte să mai prezinte încă un element important : 

Arhiepiscopia Romano-Catolică a acţionat în justiţie Primăria Municipiului 

Bucureşti, Primăria Sectorului 1, Ministerul Culturii şi Cultelor, Inspectoratul de 

Stat în Construcţii şi S.C.”MILENIUM BILDING” SRL, solicitând oprirea de 

urgenţă a lucrărilor şi anularea autorizaţiilor. În prima etapă a procesului                     

– judecarea pe fond a cauzei – toate instituţiile menţionate au avut câştig de cauză 

în instanţă. Ca urmare a acestui fapt, Ministerul Afacerilor Externe, ca reprezentant 

al Guvernului, nu poate să nu ţină cont de o hotărâre judecătorească. 

Intervenind, domnul deputat Aurelian Pavelescu precizează că la 

prima instanţă, fondul s-a amânat de şase luni şi nu apare un prim termen, ci numai 

amânări. Prin urmare nu este vorba de o hotărâre judecătorească care să impună 

autoritatea de lucru judecat. Această autoritate neexistând în această situaţie.               

De asemenea, subliniază că Prefectul Municipiului Bucureşti are posibilitatea 

legală să solicite verificarea legalităţii de către o instanţă de judecată – în 

contencios administrativ – şi simpla sesizare a instanţei de contencios conduce la 

sistarea lucrărilor. Deci, numai Prefectul Municipiului Bucureşti are la dispoziţie o 

asemenea procedură. 

Astfel, dacă Guvernul doreşte – în mod real – ca  lucrările să fie sistate 

până la rezolvarea problemelor de legalitate şi clarificarea lor, poate ordona 

Prefectului Municipiului Bucureşti să demareze această procedură legală.                     

Şi aceasta pentru că atât reprezentanţii Vatican-ului, cât şi Bisericii Romano-

Catolice solicită, până la urmă, tocmai sistarea acestor lucrări.  
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Domnul Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa îl asigură pe domnul 

deputat Aurelian Pavelescu că va transmite mai departe toate cele relatate de 

domnia sa şi doreşte să precizeze că – în baza anumitor competenţe – Ministerul 

Afacerilor Externe are în cazul de faţă un rol instrumental şi nu poate impune                    

- pe fond – o anumită conduită sau metodologie. 

În încheiere, domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că                   

– pentru comisie – discuţia cu domnul Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa a 

fost deosebit de utilă, deoarece au mai apărut câteva elemente  interesante.                   

De asemenea, domnia sa este de părere că nu ar trebui blamat în totalitate  

demersul făcut de Ministerul Afacerilor Externe faţă de Şeful Executivului, pentru 

a atenţiona asupra importanţei acestei probleme. Din respectiva Notă rezultă că 

Ministerul Afacerilor Externe este preocupat de această problemă, că este presat şi 

încearcă să transmită această presiune acolo unde poate s-o facă şi anume 

Guvernului, instituţie din care face parte. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora, adresându-se domnului Secretar de 

Stat Adrian Cosmin Vieriţa, precizează că interpretează cu îngăduinţă evaluările şi 

propunerile făcute cu ocazia audierii, cel puţin a expresiei, a duplicităţii fireşti a  

diplomaţiei care există în toată lumea. 

Totodată, domnul preşedinte Tudor Mohora solicită domnului Secretar 

de Stat Adrian Cosmin Vieriţa de a-i transmite domnului ministru Mihai Răzvan 

Ungureanu rugămintea ca, în termen de o săptămână, să informeze oficial comisia 

în legătură cu roadele acestei decizii a Guvernului.  
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Domnul deputat Aurelian Pavelescu subliniază că – aşa după cum se 

poate observa şi din Nota transmisă Guvernului – reprezentanţii Vatican-ului spun 

că nu se opun unei soluţii judecătoreşti, dar că respectiva problemă se tergiversează 

şi există pericolul ca societatea „Milenium Bilding” să pună biserica catolică în 

faţa faptului împlinit. În această chestiune, acţiunea prefectului,  aceea de 

suspendare a lucrărilor,  ar rezolva problema, deoarece reprezentanţii Vatican-ului 

nu solicită încălcarea legii, ci solicită ca instanţele judecătoreşti să judece acest caz, 

iar judecata să fie una eficientă. Adică, soluţia să nu apară – de exemplu – după trei 

ani, atunci când nu se mai poate face nimic. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că această comisie nu 

poate solicita Ministerului Afacerilor Externe să intervină sau să stabilească 

termene în justiţie şi nici să rezolve problemele în justiţie, într-un sens sau în altul. 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor a Camerei Deputaţilor solicită Ministerului 

Afacerilor Externe să determine o suspendare a lucrărilor, până la judecarea şi 

soluţionarea cauzei :  ori prin intervenţia prefectului, ori – aşa după cum Guvernul 

a dispus – prin intervenţia Inspectoratului de Stat în Construcţii.  

În încheierea discuţiilor, domnul preşedinte Tudor Mohora adresează 

domnului Secretar de Stat Adrian Cosmin Vieriţa, rugămintea de a-i transmite 

domnului ministru Mihai Răzvan Ungureanu faptul că – în funcţie de răspunsul     

ce-l va transmite – se v-a decide dacă va mai fi sau nu cazul  ca domnul ministru să 

fie reinvitat la o şedinţă ulterioară a comisiei. 
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La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

adresează domnilor deputaţi rugămintea ca – până săptămâna viitoare – să aducă 

eventualele modificări la Proiectul de Raport de activitate pe semestrul I                     

al anului 2006. 

Referitor la punctul trei al ordinei de zi, domnul preşedinte                    

Tudor Mohora supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile 

înregistrate la comisie, în perioada 18 – 22 septembrie a.c., plenul consultând 

situaţia celor 17 cauze, privitoare la nemulţumirile cetăţenilor.  

Dintre acestea, domnul preşedinte Tudor Mohora pune în discuţie 

dosarele de la punctul 2 şi 10 din tabelul cu lucrări intrate la comisie în perioada de 

referinţă, respectiv memoriul înaintat de către doamna Anghelache Gabriela 

Victoria – preşedintele C.N.V.M. Bucureşti şi memoriul adresat de către domnul                    

Gutău Mircea – Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea.  

Referindu-se la primul memoriu, domnul preşedinte Tudor Mohora 

precizează că doamna Anghelache Gabriela Victoria – preşedintele C.N.V.M., prin 

memoriul adresat, arată unele abuzuri ce s-au săvârşit în actul de cercetare a 

implicării sale în afacerea cu ROMPETROL. Ulterior, după primirea memoriului, 

la comisie a sosit şi o scrisoare din partea Birourilor Permanente ale Camerei şi 

Senatului, scrisoare prin care se solicită – ca până în data de 28 octombrie a.c. – 

comisia noastră împreună cu cea similară de la Senat, să se pronunţe asupra 

situaţiei prezentată în memoriul doamnei Anghelache Gabriela Victoria. 

Faţă de această situaţie, domnul preşedinte Tudor Mohora propune 

plenului următoarea modalitate de lucru : subcomisia care se ocupă cu problemele 

sesizate în respectivul memoriu, respectiv cea cu probleme de justiţie,  să analizeze 

cauza, să aprecieze dacă este cazul să cheme petiţionara la o audiere preliminară în 
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cadrul subcomisiei, iar în final – în urma concluziilor – comisia poate proceda şi la 

o audiere a doamnei preşedinte a C.N.V.M. în plenul său. 

Supusă la vot, propunerea este adoptată în unanimitate. 

În cel de-al doilea caz, respectiv sesizarea domnului Gutău Mircea - 

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul preşedinte Tudor Mohora propune 

înscrierea dosarului pe ordinea de zi pentru săptămâna viitoare, pentru discutarea 

situaţiei reclamate. 

Supusă la vot, şi această propunerea este adoptată în unanimitate. 

Referitor la celelalte cauze, înscrise în tabelul cu lucrări, membrii 

comisiei s-au declarat de acord cu soluţiile propuse de compartimentul tehnic, 

privind modul de soluţionare. 

Asupra asigurării audienţelor în perioada 9 – 13 octombrie a.c., domnul 

deputat Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei, precizează că poate acorda aceste 

audienţe la comisie în toate cele trei zile, respectiv : marţi 10 octombrie, miercuri 

11 octombrie şi joi 12 octombrie a.c., urmând ca în zilele de 9 şi 13 octombrie a.c. 

acestea să fie asigurate prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte 

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

În zilele de 2 şi 5 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 
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