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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

. 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 11, 12 şi 13 septembrie 2007 

 
Şedinţa comisiei  din 11 septembrie 2007 
 

La şedinţă participă 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, Cornel Ştirbeţ, Petre Ungureanu şi Niţulescu Teodor. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                        

Tudor Mohora - preşedintele comisiei.  

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată, în următoarea 

formulă : 

1.   Informare privind răspunsul Curţii de Conturi la memoriul 
domnului deputat Becsek Garda Dezso, cu privire la unele aspecte vizând 
modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului de către                     
Direcţia Silvică Harghita – Ocolul Silvic Gheorghieni din cadrul                        
Regiei Naţionale a Pădurilor. 

2.    Informare privind memoriul Asociaţiei Române de Urologie. 
3. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada                        

3 – 7 septembrie 2007. 
4.  Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada  

17 - 21 septembrie 2007. 
5.  Activitate pe subcomisii de analiză. 
6.  Diverse. 

Administrator
Original



 
 

 2

 

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                     

Tudor Mohora supune atenţiei plenului Informarea privind răspunsul                 

Curţii de Conturi la memoriul domnului deputat Becsek Garda Dezso,                  

cu privire la unele aspecte vizând modul de administrare a patrimoniului 

public şi privat al statului de către Direcţia Silvică Harghita – Ocolul Silvic 

Gheorgheni din cadrul  Regiei Naţionale a Pădurilor, caz discutat şi în şedinţa 

din săptămâna precedentă, cu menţiunea studierii răspunsului respectiv                   

– de către toţi membrii comisiei – urmând a se aprecia asupra oportunităţii 

invitării la un dialog a domnului Dan Drosu Şaguna – preşedintele Curţii de 

Conturi. 

Luând cuvântul, domnul deputat Becsek Garda Dezso precizează 

faptul că ar fi dorit să definitiveze un material mult mai explicit despre cazul 

în speţă, dar datorită unor probleme ce s-au ivit în teritoriu, nu a putut aduce 

în faţa colegilor deputaţi respectivul material. Referindu-se la răspunsul 

Curţii de Conturi, Domnia sa  menţionează că din cuprinsul acestuia                         

– la prima citire – se poate spune că instituţia în cauză şi-a făcut datoria, dar 

în realitate lucrurile sunt ceva mai complicate.  

Astfel, domnul deputat Becsek Garda Dezso propune amânarea 

discutării acestui caz, până săptămâna viitoare, ocazie cu care va aduce şi un 

material scris. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu menţionează că               

– dacă plenul comisiei va hotărî invitarea la un dialog a domnului                        

Dan Drosu Şaguna – să fie prezentate, cu această ocazie,  şi celelalte cazuri 

similare aflate în evidenţa comisiei. 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora este de acord cu propunerea 

domnului deputat Becsek Garda Dezso, menţionând că – tot pentru 

săptămâna viitoare – împreună cu domnii consilieri Marin Gheorghe şi 

Drăcea Marin, pe marginea materialului întocmit, să fie studiată oportunitatea 

invitării la un dialog, în faţa comisiei, a domnului Dan Drosu Şaguna – 

preşedintele Curţii de Conturi.  

 

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

Tudor Mohora supune atenţiei plenului Informarea privind memoriul 

Asociaţiei Române de Urologie, din cuprinsul căruia se reţine solicitarea 

cercetării - de către comisie – „în ce măsură investigaţia jurnalistică din 

aceste cazuri a fost desfăşurată sau nu cu bună credinţă, dacă a urmat cursul 

firesc bazat pe dovezi concrete şi pe respectarea legislaţiei în vigoare prin 

sesizarea din oficiu a instituţiilor în drept”. 

Faţă de acest caz, domnul preşedinte Tudor Mohora propune 

două soluţii : 

- prima, trimiterea unui răspuns către respectiva Asociaţie 

Română de Urologie, prin care comisia să-şi formuleze un punct de vedere în 

legătură cu competenţele limitate pe care le are pentru a face cercetări cu 

privire la investigaţiile jurnalistice      sau 

- cea de-a doua soluţie, ar fi aceea de a trimite respectivul 

memoriu Comisiei pentru Cultură, arte, mijloace de informare în masă,                  

cu solicitarea de a ne transmite punctul său de vedere, referitor la respectiva 

solicitare a Asociaţiei Române de Urologie. 
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Luând cuvântul, domnul deputat Mircea Costache menţionează 

că – din respectivul memoriu – nu reiese că s-ar fi produs vreun abuz, ci doar 

este vorba despre un „Protest” adresat comisiei. De asemenea, Domnia sa 

menţionează că respectivul memoriu poate fi luat în discuţie de către comisia 

noastră, pentru a se stabili dacă a fost sau nu săvârşit vreun abuz, dar cel mai 

potrivit lucru ar fi acela de a transmite cazul în speţă Comisiei pentru cultură, 

arte şi mijloace de informare în masă, comisie care are competenţa de a studia 

cazul prezentat. 

Faţă de cele prezentate, membrii comisiei sunt de acord cu 

transmiterea respectivului memoriu Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă, iar după primirea răspunsului, comisia va aprecia asupra 

etapelor ulterioare ale analizei. 

 

Înainte de a trece la discutarea celui de-al treilea punct al Ordinei 

de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora doreşte să informeze plenul comisiei 

asupra faptului că – în perioada vacanţei parlamentare – comisia a funcţionat 

permanent, prin rotaţie, săptămânal, atât audienţele, cât şi cursul lucrărilor 

comisiei au fost asigurate de către un consilier ori expert, astfel încât 

activitatea comisiei s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii, toată 

corespondenţa – din perioada verii – fiind direcţionată şi soluţionată într-un 

mod eficient. 

Cu privire la evidenţa tuturor memoriilor adresate comisiei, 

domnul preşedinte Tudor Mohora aduce la cunoştinţa membrilor comisiei 

faptul că, cu sprijinul Direcţiei pentru Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, s-a definitivat un program special de evidenţă a tuturor 
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petiţiilor intrate la comisie, cât şi a cursului fiecărei lucrări în parte, astfel 

încât acest program poate fi exploatat în vederea elaborării unor statistici pe : 

domenii de activitate, pe judeţe ori pe destinatari (instituţiile ce au fost 

sesizate de către comisie, cu soluţionarea cazurilor), cât şi statistici din care 

să reiasă procentul şi modul de soluţionare al tuturor memoriilor adresate de 

cetăţeni. De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora informează plenul 

comisiei şi asupra faptului că, pentru o mai bună desfăşurare a procesului de 

înregistrare pe calculator a memoriilor adresate comisiei, s-a solicitat dotarea 

comisiei cu încă unul sau două calculatoare. 

În continuarea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora 

doreşte să facă o propunere : pe viitor, în activitatea comisiei de control 

parlamentar, să se pună mai mult accent pe controlul „la faţa locului”, astfel 

încât în cazurile ce vor fi stabilite de plenul comisiei, să se facă deplasări pe 

teren, ce vor fi asigurate  de către unul sau mai mulţi deputaţi însoţiţi de un 

consilier sau expert al comisiei.  

În ceea ce priveşte modul de soluţionare al petiţiilor, domnul 

preşedinte Tudor Mohora precizează că termenul de „soluţionare în favoarea 

petiţionarului”, nu trebuie confundat cu simpla primire a răspunsului din 

partea instituţiilor sesizate, fie el pozitiv sau negativ, ci trebuie avut în vedere 

esenţa din conţinutul răspunsurilor, mai ales în domeniile ce ţin de drepturile 

cetăţeneşti şi să se acorde o mai mare atenţie asupra gradului şi 

profesionalismului intervenţiilor comisiei noastre.  

Domnul deputat Ilie Merce menţionează că s-ar putea găsi unele 

pârghii pentru a se face cunoscută mai bine activitatea comisiei, într-un mod 

transparent, iar pentru acest lucru, cel puţin trimestrial, Domnia sa propune 
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organizarea unor Conferinţe de presă, iar printr-un material să se facă 

cunoscute problemele cu care comisia se confruntă, acesta putând fi 

valorificat şi la nivelul Plenului Camerei Deputaţilor, prin Interpelări sau 

Declaraţii politice, pe domenii de activitate.  

Faţă de această propunere, domnul preşedinte Tudor Mohora îşi 

exprimă acordul, cu menţiunea ca – odată la două săptămâni – să se 

organizeze o Conferinţă de presă, ocazie cu care să poată fi prezentate 

multitudinea problemelor cu care comisia este sesizată.  

Cu privire la prezentarea Raportului de activitate al Subcomisiei 

de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului 

Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare, domnul preşedinte Tudor Mohora 

aminteşte membrilor comisiei că acesta se află – în continuare – înscris pe 

ordinea de zi a lucrărilor Plenului Camerei Deputaţilor, urmând a fi luat în 

discuţie. În ceea ce priveşte investigaţiile întreprinse în acest caz, de către 

subcomisia de anchetă parlamentară, domnul preşedinte Tudor Mohora 

menţionează că s-au făcut toate demersurile necesare pentru elucidarea 

cazului în speţă, comisia făcându-şi datoria până la punctul său de 

competenţă, urmând ca celelalte instituţii abilitate ale Statului (Curtea  

Constituţională, Guvernul României, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, etc.) să intervină şi să-şi facă datoria, pe baza elementelor 

aduse de către subcomisia parlamentară de anchetă. 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora precizează că şi 

în alte cazuri, adresate comisiei, ar fi necesară intervenţia comisiei, prin 

asemenea subcomisii de anchetă parlamentară, aprobate desigur de                 

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.  
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Luând cuvântul, domnul deputat Mircea Costache – secretarul 

comisiei, doreşte să facă unele precizări atât cu privire la cercetările 

întreprinse de către Subcomisia de anchetă parlamentară privind cercetarea 

legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a 

acestuia, cât şi cu privire la două memorii adresate comisiei cu o săptămână 

înainte de prezenta şedinţă, cazuri ce nu au mai fost înscrise, încă o dată, pe 

ordinea de zi.  

Astfel, în legătură cu cercetarea legalităţii retrocedării               

Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia, domnul 

deputat Mircea Costache precizează faptul că Raportul subcomisiei este 

foarte bine întocmit, urmând ca Plenul Camerei Deputaţilor să decidă asupra 

oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei.  

Cu privire la cazul sesizat de către un grup de cetăţeni din 

municipiul Oradea, reprezentat de către domnul Sebastian Viorel, domnul 

deputat Mircea Costache menţionează că cetăţenii în cauză au revenit la 

comisie cu un nou memoriu prin care sesizează că nu-şi pot revendica dreptul 

de proprietate asupra unor terenuri pe raza municipiului Oradea, datorită unor 

abuzuri săvârşite de către soţia preşedintelui Tribunalului Bihor, aceasta 

având funcţia de avocat, intenţionând să-i deposedeze pe cetăţeni,                         

în mod abuziv, de aceste terenuri. 

Referindu-se la cel de-al doilea caz, domnul secretar                   

Mircea Costache supune atenţiei plenului, memoriul unui grup de controlori 

financiari de la Camera de Conturi Buzău, care, în cursul anului 2006 s-a 

adresat comisiei cu un memoriu anonim, iar în cursul anului 2007 aceştia au 

revenit cu un nou memoriu semnat. Faţă de această situaţie, domnul deputat 
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Mircea Costache propune formarea unei comisii mixte, respectiv Comisia 

pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii împreună cu Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci, care să procedeze la efectuarea unor cercetări 

la faţa locului. 

Faţă de acest caz prezentat de către domnul secretar                     

Mircea  Costache, domnul preşedinte Tudor Mohora adresează rugămintea ca 

– în şedinţa de săptămâna viitoare – acest caz să fie înscris pe ordinea de zi, 

respectiv :  memoriul anonim adresat comisiei încă din anul 2006, cel semnat 

şi transmis în cursul anului 2007, precum şi răspunsul primit din partea Curţii 

de Conturi la memoriul domnilor Guilescu Florin şi Nedelcu Adrian. 

Cu privire la analiza dosarelor intrate la comisie în perioada                        

3 – 7 septembrie 2007, membrii comisiei s-au declarat de acord cu soluţiile 

propuse de compartimentul tehnic privind modul de soluţionare, într-o primă 

etapă, a  celor 11 cazuri înscrise în borderoul de şedinţă.  

Dintre acestea, domnul preşedinte Tudor Mohora solicită 

informaţii cu privire la  memoriul Sindicatului “Solidaritatea 2002” din Arad 

şi cu privire la memoriul adresat comisiei de către domnul Gorun Adrian – 

Secretar General în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

În memoriul Sindicatului “Solidaritatea 2002” Arad, domnul 

consilier Diaconu Cristian precizează că petiţionarul sesizează asupra unor 

abuzuri ce ar fi fost săvârşite la nivelul autorităţii publice locale Arad, 

memoriu ce urmează a fi transmis Prefecturii judeţului Arad. 

Cu privire la memoriul domnului Gorun Adrian – Secretar 

General în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, doamna 

consilier Cornelia Costin menţionează că, petiţionarul solicită sprijin 
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împotriva hărţuirii politice, la care este supus de către Partidul Naţional 

Liberal. Plenul comisiei hotărăşte ca – în şedinţa de săptămâna viitoare – 

cazul respectiv să fie înscris pe ordinea de zi, pentru discuţii. 

 

La punctul patru al ordinei de zi, respectiv asigurarea                

audienţelor pentru perioada 17 - 21 septembrie  a.c., plenul comisiei hotărăşte 

după cum urmează : 

• marţi 18 septembrie  -  domnul deputat Becsek Garda Dezso 

• miercuri 19 septembrie  - domnul deputat Ilie Merce 

• joi 20 septembrie  - domnul deputat Petre Ungureanu 

urmând ca în ziua de 21 septembrie a.c. audienţele 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 12 şi 13 septembrie 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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