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Şedinţa comisiei  din 13 noiembrie 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 şi Petre Ungureanu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                          

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

 

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

1.  Prezentarea memoriului doamnei Maria Strencoveanu din Bucureşti, 

dosar nr.13.064. 

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 5 – 9 noiembrie 2007. 
3.Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                        

19 - 23 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 

solicită domnului consilier N. Iorga prezentarea memoriului adresat comisiei de 

către doamna MARINA STRENCOVEANU din Bucureşti. Plenul comisiei este 

informat asupra faptului că petiţionara s-a adresat - încă din anul 2003 – 

Prefecturii Municipiului Bucureşti pentru acordarea drepturilor prevăzute de      

Legea nr.290/2003. După mai bine de 4 ani, acesteia i se aduce la cunoştinţă că 

astfel de cereri se rezolvă într-un ritm de numai 5 dosare pe an. În ciuda celor trei 

audienţe ce i-au fost acordate de către Prefectura Municipiului Bucureşti,              

doamna Marina Strencoveanu consideră că reuşita demersurilor sale nu-şi poate 

avea finalitate decât solicitând sprijinul comisiei. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora apreciază că, într-o primă etapă, 

se impune înaintarea memoriului către Prefectura Municipiului Bucureşti şi 

solicitarea punctului de vedere al acestei autorităţi, urmând ca, în funcţie de 

răspunsul primit, să se aprecieze asupra oportunităţii celorlalte etape ale analizei, 

inclusiv constituirea unui colectiv care să analizeze, la sediul Prefecturii 

Municipiului Bucureşti, situaţia dosarelor înregistrate conform procedurii prevăzută 

de Legea nr.290/2003. 

Plenul comisiei este de acord cu propunerea domnului preşedinte 

Tudor Mohora.  
 

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

supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie,  în perioada 5 – 9 noiembrie  a.c. 

Consultând situaţia celor  17 cauze, privitoare la nemulţumirile 

cetăţenilor (vizând presupuse abuzuri şi ilegalităţi ale autorităţilor publice locale, 

organelor de poliţie, parchet şi instanţe judecătoreşti; nemulţumiri privind soluţiile 

pronunţate de către instanţele judecătoreşti;  reclamaţii privind ridicarea unor 

construcţii fără autorizaţie; contestaţii privind soluţiile dispuse în unele dosare 



 
 
penale; litigii privind recunoaşterea dreptului de proprietate; abuzuri magistraţi; 

conflicte personale), membrii comisiei s-au declarat de acord cu soluţiile propuse 

de compartimentul tehnic. 

 

Stabilirea programului de audienţe pentru perioada 19 – 23 
noiembrie, aflată la punctul trei pe ordinea de zi a şedinţei, a fost hotărâtă după 

cum urmează : 

• marţi 20 noiembrie  -  domnul deputat Mihail Sireţeanu 

• miercuri 21 noiembrie  - domnul deputat Mircea Costache 

•  joi 22 noiembrie  - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 
                 urmând ca în zilele de 19 şi 23 noiembrie a.c. asigurarea 

audienţelelor să se efectueze prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

 

În zilele de 12,14 şi 15 noiembrie a.c., domnii deputaţi 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. 

 

La punctul „Diverse” nu au fost situaţii deosebite de prezentat.  

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 
                     Tudor  Mohora 
 
 
 

  


