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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

. 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei  comisiei din 23, 24 şi 25 octombrie 2007 

 
   Şedinţa comisiei din 23 octombrie 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.   Dezbaterea şi adoptarea Raportului de activitate al comisiei, pe 

Semestrul I al anului 2007. 

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada                        

15 - 19 octombrie 2007. 

3.   Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                  

29 octombrie – 2 noiembrie 2007. 

4.     Activitate pe subcomisii de analiză. 

5.     Diverse. 
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La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                      

Tudor Mohora invită membrii comisiei să ia act de conţinutul Raportului de 

activitate al comisiei pe Semestrul I al anului 2007, într-o formă îmbunătăţită 

faţă de conţinutul prezentat în plenul comisiei de săptămâna trecută, 

propunând totodată ca – până la şedinţa de săptămâna viitoare – acesta să fie 

studiat în mod amănunţit de toţi membrii comisiei, astfel încât el să poată fi 

discutat şi supus plenului spre adoptare. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu îşi exprimă 

nemulţumirea şi indignarea faţă de faptul că Primăria Municipiului Bucureşti 

nu a remis comisiei, nici până în prezent, un răspuns în cazul sesizat de către                        

S.C.”SOTRACO” S.A. (caz menţionat în Raportul de activitate al comisiei pe 

Semestrul I al anului 2007), fiind de părere că acesta ar trebui rediscutat              

într-o şedinţă viitoare a comisiei, astfel încât să se poată decide asupra unor 

alte demersuri – din partea comisiei – altele decât revenirile la instituţia 

Primăriei Capitalei, trei la număr, soldate fără nici un rezultat. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că tocmai din 

acest motiv respectivul caz a fost nominalizat şi în Raport, Primăria 

Municipiului Bucureşti înregistrând o întârziere de trimitere a răspunsului,    

de peste 150 de zile. De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora îşi 

exprimă acordul faţă de propunerea domnului vicepreşedinte Horea Dorin 

Uioreanu, ca respectivul caz să fie din nou luat în discuţia plenului comisiei, 

într-o şedinţă viitoare. 
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De altfel, în Raportul comisiei pe Semestrul I al anului 2007 este 

prevăzută, având în vedere nemulţumirea comisiei de colaborarea cu              

Primăria Capitalei şi de modul în care aceasta înţelege să-şi respecte 

obligaţiile prevăzute de legislaţia ce reglementează regimul petiţiilor, 

sesizarea Prefecturii Municipiului Bucureşti pentru a face un control pe  

această temă la Primăria Municipiului Bucureşti. 

În încheierea discuţiilor privitoare la Raportul de activitate al 

comisiei pe Semestrul  al anului 2007, domnul preşedinte Tudor Mohora 

precizează că, din totatul celor 577 dosare înregistrate în perioada                        

1 ianuarie – 30 iunie 2007, pe rolul comisiei  au mai rămas doar un număr              

de 24 dosare, situaţie mulţumitoare în ceea ce priveşte modul de lucru al 

comisiei privind cercetarea şi verificarea cazurilor cu care a fost sesizată.            

Mai mult chiar, Domnia sa aminteşte faptul că şi în perioada vacanţei 

parlamentare, comisia a funcţionat permanent, asigurându-se – spătămânal – 

ca urmărirea dosarelor, precum şi asigurarea audienţelor, să fie preluate de 

către un consilier ori expert al comisiei.  

La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate 

la comisie,  în perioada 15 – 19  octombrie  a.c. 

Consultând situaţia celor  9 cauze, privitoare la nemulţumirile 

cetăţenilor, membrii comisiei s-au declarat de acord cu soluţiile propuse de 

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

a acestor memorii.  
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Cu privire la asigurarea audienţelor pentru perioada                         

29 octombrie – 2 noiembrie  a.c., plenul comisiei hotărăşte după cum 

urmează : 

• marţi 30 octombrie  -  domnul deputat  Mihail Sireţeanu 

• miercuri 31 octombrie  - domnul deputat Mihai Sireţeanu 

• joi 1 noiembrie – domnul deputat Cornel Ştirbeţ 

urmând ca în zilele de 29 octombrie şi 2 noiembrie a.c. audienţele 

să fie asigurate prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

La punctul “Diverse”, domnul preşedinte Tudor Mohora supune 

atenţiei plenului Nota întocmită de către domnul deputat Becsek Garda 

Dezso, prin care domnia sa solicită – în fapt – declanşarea unei cercetări 

prealabile,  cu privire la numeroase abuzuri săvârşite în judeţul Harghita :                  

în domeniul restituirii proprietăţilor, falsuri în acte etc. 

În legătură cu această situaţie, domnul preşedinte Tudor Mohora 

propune formarea unui colectiv, care să se deplaseze la faţa locului, alcătuit 

din doi colegi deputaţi şi doi consilieri jurişti, din cadrul comisiei, respectiv : 

domnii deputaţi Becsek Garda Dezso şi Cornel Ştirbeţ, precum şi domnul 

consilier Drăcea Marin şi consilier-colaborator Bulai Jorj.  De asemenea, 

domnul preşedinte Tudor Mohora precizează că, în urma cercetărilor ce se 

vor efectua la faţa locului şi în ipoteza în care se vor confirma faptele 

reclamate, comisia va putea aprecia asupra următoarelor etape ale analizei, 

chiar şi la propunerea formării unei subcomisii de anchetă parlamentară, 

aprobată de Plenul Camerei Deputaţilor. Propunerea domnului preşedinte 

Tudor Mohora este adoptată de către toţi membrii comisiei. 
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul 

preşedinte  Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 24 şi 25 octombrie 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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