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PROCES  VERBAL 
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Şedinţa comisiei  din 21 martie  2007 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv :                

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

vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu şi Mircea Costache – secretari, Nicolae Bădălău, 

Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Valer Dorneanu, Aurelian Pavelescu, 

Ioan Dumitru Puchianu, Cornel Ştirbeţ şi Petre Ungureanu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                 

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

1. Informare privind memoriul adresat comisiei de către un  grup de                

cinci familii, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1, care, în calitate de chiriaşi ai 

unor imobile administrate de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat”, contestă modificările aduse de O.G. nr.28/2007. 

2. Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada 12 – 16 martie 2007. 

3.  Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                

26 - 30 martie 2007. 

4.  Diverse. 
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La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului informarea privind memoriul adresat comisiei de către un 

grup de cinci familii, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1, înregistrat sub 

nr.12.453 din 13 martie a.c. 

Pe acest aspect, domnul preşedinte Tudor Mohora aduce la cunoştinţa 

membrilor comisiei faptul că, petiţionarii, în calitate de chiriaşi ai unor imobile 

administrate de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de 

Stat”, contestă modificările aduse de Ordonanţa Guvernamentală nr.28/2007, 

privitoare la unele măsuri instituite pentru constituirea şi utilizarea fondului 

locativ de protocol şi vânzarea unor imobile proprietate privată a statului aflate în 

administrarea R.A.P.P.S.  

În cuprinsul memoriului sunt prezentate o serie de încălcări ale 

drepturilor ce le-ar avea respectivii chiriaşi, conform prevederilor legislaţiei 

anterioare, care permitea posibilitatea cumpărării – directe – a locuinţelor ocupate 

în această calitate de mai mulţi ani şi nu prin introducerea obligativităţii 

participării lor, la cumpărarea locuinţelor prin organizarea de licitaţii introduse de 

noul act normativ (O.G. nr.28/2007). 

În final, domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că 

petiţionarii, prin memoriul adresat comisiei noastre, solicită sprijin comisiilor de 

specialitate ale Camerei Deputaţilor, în vederea „suspendării” aplicării 

prevederilor ordonaţei şi modificarea acesteia. 

Ca modalitate de lucru, în cazul prezentat, domnul preşedinte               

Tudor Mohora propune înaintarea memoriului Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi a Camerei Deputaţilor. Supusă la vot, propunerea este aprobată de 

membrii comisiei. 



 
 

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                

Tudor Mohora supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile 

înregistrate la comisie,  în perioada 12 - 16 martie  a.c., plenul consultând situaţia 

celor 14 cauze, privitoare la nemulţumirile cetăţenilor.  

Referindu-se la memoriul adresat comisiei de către domnii                 

Mante Ioan şi Ivăraş Remus din Cluj, memoriu înscris la poziţia unu din borderoul 

cu lucrări aflat în mapa de şedinţă, domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu 

doreşte să facă unele precizări, dat fiind faptul că – fiind un caz din judeţul pe care 

îl reprezintă – problemele cu care comisia a fost sesizată, îi sunt cunoscute. 

Astfel, domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu menţionează că, 

în memoriul respectiv, este vorba despre un imobil ce a fost cumpărat în baza 

Legii nr.112/1995 de la Primăria Municipiului Cluj. În urma apariţiei                

Legii nr. 10/2000 imobilul a fost revendicat de către Biserica Ortodoxă Română, 

biserică care – în anul 1950 – a făcut o donaţie către Statul Român, printr-o serie 

de imobile din judeţul Cluj. În această situaţie, instanţa a solicitat proprietarilor să 

prezinte actul de donaţie, solicitare care ar fi trebuit să fie adresată tocmai                

Bisericii Ortodoxe Române care a făcut donaţia respectivă. Din această cauză, 

petiţionarii sunt pe cale de a pierde respectivul proces, care, pe lângă actul de 

donaţie, instanţa a mai solicitat şi actul de acceptare al donaţiei. Mai mult decât 

atât, petiţionarii întâmpină greutăţi în ceea ce priveşte documentaţia necesară,              

în sensul că acte importante pentru dovedirea cauzei, sunt greu de obţinut. 

Domnul consilier Drăcea Marin menţionează că respectivul memoriu 

a fost înaintat deja Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune                

– conform competenţelor ce-i revin – şi a aprecia asupra soluţiei ce o va adopta,                



 
 
iar după primirea răspunsului, comisia va putea aprecia asupra etapelor ulterioare 

ale analizei. De asemenea, de demersul comisiei au fost înştiinţaţi şi petiţionarii. 

În continuarea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora solicită 

informaţii cu privire la  memoriul adresat comisiei de către Televiziunea „Datina” 

din Mehedinţi, înregistrat sub nr.12.454 din 13 martie a.c. 

Doamna expert Costin Cornelia menţionează că, în memoriul adresat, 

petiţionarii sesizează faptul că sunt supuşi la o concurenţă (presupus neloială)              

de către posturile de televiziune şi radio finanţate de „familia Stănişoară”.                

În urma documentării atât la Consiliul Concurenţei, cât şi la Ministerul Finanţelor 

Publice, s-a conturat clar că singura soluţie pentru rezolvarea problemei semnalate 

rămâne instanţa de judecată, cu parcurgerea etapelor prevăzute de lege, motiv 

pentru care doamna expert Costin Cornelia propune plenului comisiei transmiterea 

unui răspuns către petiţionari cu îndrumările necesare. 

Cu privire la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, 

membrii comisiei sunt de acord, într-o primă etapă, cu soluţiile propuse de 

compartimentul tehnic al comisiei privind modul de soluţionare. 

La cel de-al treilea punct al ordinei de zi, respectiv asigurarea  

audienţelor pentru perioada 26 – 30 martie a.c., plenul comisiei hotărăşte astfel : 

• marţi 27 martie  -  domnul deputat Ilie Merce 

• miercuri 28 martie  - domnul deputat Horea Dorin Uioreanu 

• joi  29 martie  - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 

urmând ca în zilele de 26 şi 30 martie   a.c. audienţele să fie asigurate 

prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

 



 
 

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

Tudor Mohora menţionează că, datorită numărului mare de sesizări primite la 

comisie din partea unor deţinuţi aflaţi în stare de arest în diferite penitenciare, ar fi 

necesar ca aceste cazuri să fie prezentate într-o sinteză, iar în urma discuţiilor 

avute, într-o şedinţă viitoare, pe această temă, comisia să invite factorii de 

răspundere, astfel încât aceştia să fie informaţii cu aceste cazuri şi să se poarte 

discuţii atât în vederea clarificării, cât şi a încercării de soluţionare a tuturor 

problemelor cu care – de-a lungul legislaţiei actuale – comisia a fost sesizată. 

În acest sens, domnul preşedinte Tudor Mohora adresează rugămintea 

domnului consilier colaborator Bulai Jorj, ca – în cel mai scurt timp – să prezinte o 

situaţie a tuturor memoriilor adresate de deţinuţi din această legislatură. 

Domnul consilier colaborator Bulai Jorj menţionează că într-adevăr, 

comisia a fost sesizată deseori cu asemenea cazuri. În esenţă, nemulţumirile 

adresate de către deţinuţi, se pot împărţii astfel : 

•  încălcarea drepturilor şi libertăţilor ; 

•  comportamentul abuziv al personalului din penitenciare faţă de deţinuţi ; 

•  nerespectarea unor proceduri penale. 

Cu privire la cazul sesizat comisiei noastre de către inculpatul                 

Liviu Aurel Man, domnul consilier Drăcea Marin menţionează că, în memoriul 

său, deţinutul contestă măsura arestării preventive, invocând în acest sens, 

încălcarea regulilor de procedură într-un dosar penal aflat atât pe rolul 

Tribunalului Cluj, cât şi pe rolul Curţii de Apel Cluj. 

În urma discuţiilor, plenul a decis ca o hotărâre finală să se adopte în 

şedinţa următoare a comisiei.  



 
 

 

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte  

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 20 şi 22  martie  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


