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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 şi 7 decembrie 2006 

 
La şedinţă au participat 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 au fost conduse de domnul deputat Radu Lambrino - 
vicepreşedintele comisiei. 

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

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  27 - 30 noiembrie a.c.  
2. Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie, în perioada                   

11 – 15 decembrie  a.c.    
3.    Diverse. 
4.    Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

 
În deschiderea şedinţei, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino a supus  la vot 

Ordinea de zi. În unanimitate, membrii comisiei au aprobat Ordinea de zi.  
La primul punct, respectiv Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada                    

27 – 30 noiembrie a.c., deputaţii au fost invitaţi să-şi exprime punctul de vedere asupra 
propunerilor promovate de compartimentul tehnic al comisiei, privind modul de analiză şi 
soluţionare a aspectelor sesizate în memoriile adresate de petiţionari. 

Domnul Vicepreşedinte Radu Lambrino şi Domnul deputat Mircea Costache au 
solicitat informaţii suplimentare atât asupra memoriului Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Victor Babeş” – Timişoara, cât şi asupra memoriului Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor 
Omului Bucureşti. Doamna consilier Elena Dumitru şi  Doamna expert Cornelia Costin au 
răspuns asupra solicitărilor în cauză.  

Asupra tuturor celorlalte dosare, membrii comisiei au fost de acord cu 
propunerile promovate de compartimentul tehnic, privind modul de analiză şi soluţionare                   
a aspectelor sesizate. 
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În ceea ce priveşte asigurarea audienţelor, pentru săptămâna 11 – 15 decembrie a.c., 
plenul comisiei a luat act de ofertele domnilor deputaţi:  

• Ilie Merce, pentru audienţa din 12 decembrie a.c.; 
• Mircea Costache, pentru audienţa din 13 decembrie a.c.; 
• Ion Dumitru Puchianu, pentru audienţa din 14 decembrie a.c. 

 
În continuarea şedinţei, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino a supus atenţiei 

plenului comisiei referatul privind memoriul Asociaţiei Urbariale „Trei Stejari” Băiţa,                   
din judeţul Bihor.  

Domnul consilier N. Iorga a prezentat aspectele sesizate în memoriul adresat 
comisiei, având ca obiect reclamaţia acestei asociaţii faţă de abuzurile săvârşite de Primăria 
Oraşului Nucet din judeţul Bihor, în stabilirea regimului juridic al unor terenuri şi a propus, 
pentru o primă etapă de analiză, solicitarea punctului de vedere al Comisiei Judeţene Bihor de 
aplicarea a legilor fondului funciar. 

Domnul vicepreşedinte Radu Lambrino a considerat că se impune – mai întâi – 
solicitarea unei precizări suplimentare din partea domnului deputat Paul Magheru, privind 
răspunsul la interpelarea promovată către Primul Ministru al Guvernului – Călin Popescu 
Tăriceanu, urmând ca, în funcţie de informaţiile ce se vor primi, comisia să hotărască asupra 
oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei. 

În unanimitate, membrii comisiei au fost de acord cu această propunere. 
 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul vicepreşedinte  Radu 
Lambrino a declarat şedinţa închisă. 

 
În cea de-a doua parte a şedinţei, deputaţii şi-au desfăşurat activitatea  pe cele patru 

subcomisii de analiză, procedând la analizarea 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 
 


