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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 27 şi 28 iunie 2006 

 
 

Şedinţa comisiei din 27 iunie a.c. 
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, Cătălin Micula,                      
Valer Dorneanu, Mircea Costache, Aurelian Pavelescu şi Ioan Dumitru Puchianu. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Tudor Mohora – 
preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată, în următoarea formulă : 
1.    Audierea domnului Andrei Chiliman – primarul sectorului 1,  în legătură cu aspectele sesizate 

în memoriul adresat comisiei de către Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti, privind construcţia din 
imediata vecinătate a Catedralei Sf. Iosif – orele 13:00. 

2.    Audierea doamnei Mioara Mantale – prefectul municipiului Bucureşti, în legătură cu 
aspectele sesizate în memoriul adresat comisiei de către Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti, 
privind construcţia din imediata vecinătate a Catedralei Sf. Iosif – orele 14:30. 

3.   Discutarea răspunsului primit de la Consiliul Naţional al Audiovizualului, privind memoriile 
adresate comisiei de către Trustul de presă ARTPRES Târgovişte,  Arhiepiscopia Romano-Catolică şi 
de către domnul deputat Nicolae Popa, în cuprinsul cărora  s-au reclamat abuzuri privind acordarea de 
licenţe audiovizuale. 

3.     Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada  19 - 23  iunie a.c. 
4.     Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu. 
5.     Stabilirea programului de audienţe în perioada  3 - 7  iulie a.c. 
6.     Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 

          7.       Diverse.  
La primul punct al ordinei de zi, membrii comisiei au procedat la audierea domnului 

Andrei Chiliman – primarul sectorului 1 şi doamnei Oana Rădulescu – arhitect şef al aceleiaşi instituţii. 
Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, stenograma făcând parte din procesul verbal                        
al şedinţei. 
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În urma prezentării făcute de către domnul Andrei Chiliman – primarul              

sectorului 1 şi de către doamna arhitect şef Oana Rădulescu, s-au reţinut următoarele aspecte : 
• în cazul discutat, autorizaţia de construire s-a dat în apropierea unui 

monument istoric de categoria a-II-a (construcţia Catedralei), care, din punct de vedere legal, 
este acoperită de avizele date de Ministerul Culturii. 

• în ceea ce priveşte întârzierea eliberării autorizaţiei, conform legii, 
termenul de o lună curge de la data prezentării ultimului aviz obţinut. Din punct de vedere legal, 
perioada în care s-a emis respectiva autorizaţie de construire, s-a încadrat în termenul legal. 

• avizul Ministerului Culturii a stat la baza aprobării şi eliberării respectivei 
autorizaţii de construire. La fel de importantă este şi Hotărârea Consiliului general al 
municipiului Bucureşti de aprobare a mai multor documente. 

• în decembrie 2000 s-a aprobat - Planul urbanistic al municipiului 
Bucureşti care prevede un accent de înălţime de peste 45 m. 

• în aceeaşi zi, tot în decembrie 2000,  s-a aprobat primul PUZ pentru zona 
respectivă, care a definit tot acest accent de înălţine la 74 m. 

• mai există un plan urbanistic de detaliu aprobat în baza unui certificat de 
urbanism din anul 2004, de Primăria sectorului 1, care defineşte exact poziţia clădirii pe 
respectivul teren. 

• având în vedere existenţa unor neconcordanţe de natură formală la 
documentele care au stat la baza aprobării PUZ-ului din anul 2000, s-a solicitat reconfirmarea 
PUZ-ului printr-un certificat de urbanism eliberat în iunie 2005, lucru care s-a întâmplat în luna 
septembrie 2005, printr-un PUZ aprobat de Primăria municipiului Bucureşti, care, practic, a stat 
la baza eliberării autorizaţiei de construire.  

• autorizaţia eliberată s-a efectuat în baza tuturor avizelor legale.  
• în plus, s-a solicitat şi studiul de impact asupra clădirilor învecinate, studiu 

însuşit şi de Inspectoratul de stat în construcţii. 
• s-a solicitat Inspectoratului de stat în construcţii, menţionarea avizelor care 

lipseau, din partea căror instituţii şi în baza căror legi ar fi trebuit cerute. La aceste solicitări, 
Inspectoratul de stat în construcţii, nici până în prezent, nu a dat nici un răspuns. 

• un lucru important este şi faptul că nicăieri în legislaţia în vigoare nu există 
vreun termen de valabilitate pentru avizele de la Ministerul Culturii, Inspectoratul de stat în 
construcţii sau de la alte unităţi emitente. Singurul document care are o limitare în timp fiind 
Planul urbanistic zonal sau respectiv Planul urbanistic de detaliu. Deci, prin reconfirmarea 
solicitată nu s-au modificat indicatorii urbanistici şi nici modul în care se amplasează pe teren 
clădirea respectivă. Un alt aspect, este acela că Primăria sectorului 1 a solicitat de la Autoritatea 
Aeronautică, în baza avizului de mediu, modificarea înălţimii maxime admise şi acest lucru a 
fost acceptat. 

• o autorizaţie poate fi suspendată de emitent doar  înainte să se facă 
declaraţia oficială de începere a lucrărilor şi că această declaraţie oficială s-a făcut la foarte puţin 
timp după ce a fost semnată autorizaţia, chiar de către Inspectoratul de stat în construcţii.               
Deci, conform legislaţiei în vigoare, după începerea lucrărilor singura autoritate care mai poate 
suspenda o autoritate este Justiţia.   
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În finalul discuţiei, domnul preşedinte Tudor Mohora i-a solicitat domnului primar 
Andrei Chiliman să precizeze dacă – din punctul de vedere al primarului sectorului 1 – consideră 
că s-au îndeplinit toate prevederile legale pentru eliberarea respectivei autorizaţii de construire. 

Răspunzând acestei întrebări, domnul primar Andrei Chiliman a menţionat că – 
dacă ar fi avut cel mai mic dubiu – nu ar fi procedat la semnarea acestei autorizaţii, deci existau 
toate avizele şi acordurile legale solicitate şi că a semnat în deplină responsabilitate şi legalitate. 

În încheiere, domnul preşedinte Tudor Mohora mulţumind încă o dată celor doi 
invitaţi pentru amabilitatea purtării acestui dialog, a precizat faptul că aceste discuţii au fost 
deosebit de utile pentru a se putea informa – şi prin intermediul presei – opinia publică, asupra 
situaţiei sesizate de către Arhiepiscopia Romano-Catolică. 

La punctul doi al ordinei de zi, membrii comisiei au procedat la audierea doamnei 
Mioara Mantale – prefectul municipiului Bucureşti, care a venit însoţită şi de directorul general 
al Direcţiei juridice din cadrul Prefecturii municipiului Bucureşti – doamna Claudiţa 
Selaverdean. 

Pentru început, doamna Mioara Mantale – prefectul municipiului Bucureşti a 
înmânat membrilor comisiei un set de mape cuprinzând punctul de  vedere al instituţiei pe care 
domnia sa o conduce, referitor la construcţia din imediata vecinătate a  Catedralei Sf. Iosif şi                        
– în special – cu concentrare pe tema supusă atenţiei, respectiv oportunitatea iniţierii de către 
Prefectura municipiului Bucureşti a procedurii de anulare în contencios administrativ a hotărârii 
de aprobare a documentaţiei de urbanism modificatoare, a Planului de urbanism zonal. 

În urma discuţiilor purtate, s-au reţinut următoarele aspecte : 
• au fost aprobate o serie de hotărâri de către Consiliul municipal Bucureşti 

şi anume : Hotărârea nr.158/2000, un plan urbanistic zonal şi care a fost nominalizat în anexa de 
la hotărâre şi Hotărârea nr.213/2005, privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale, tot în 
anexă, unde la poz.17 se regăseşte actualizarea PUZ pentru zona despre care se face vorbire.  

• prima – Hotărârea nr.158/2000, este un act administartiv şi a fost 
fundamentat pe avizele cerute de lege. Prefectul – în urma analizării acestui act – a constatat 
lipsa avizului Agenţiei de protecţie a mediului cu privire la PUZ-urile aprobate şi a înaintat în 
instanţă acţiunea în anulare la Curtea de Apel Bucureşti. A rezultat sentinţa civilă nr. 1182, ce a 
dispus – în parte – anularea Hotărârii 158/2000 a Consiliului general al municipiului Bucureşti, 
privind aprobarea unor PUZ–uri, respectiv PUZ – zona centrală Sf. Iosif, sentinţă rămasă 
definitivă şi irevocabilă prin nerecurare  ;  a doua – Hotărârea nr.213/2005, s-a adoptat în baza 
expunerii făcute de primarul general şi a raportului de specialitate a Direcţiei de urbanism. De 
asemenea, au fost anexate avizele şi această hotărâre a fost comunicată instituţiei Prefecturii 
municipiului Bucureşti. În urma analizării,  s-a solicitat autorităţii emitente să transmită avizele 
Comisiei tehnice de urbanism, avize ce nu fuseseră anexate la respectiva hotărâre. Ca urmare a 
acestei solicitări, s-a transmis Prefecturii municipiului Bucureşti documentaţia, astfel încât acest 
PUZ a intrat în vigoare. Procedura controlului de legalitate asupra actelor administrative ale 
autorităţii publice locale era reglementată de art.26 al Legii nr. 340/2004 privind instituţia 
prefectului, lege care – ulterior – a fost modificată. Prefectura municipiului Bucureşti şi-a 
exercitat controlul de legalitate în termen şi conform acestei prevederi. 
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• Prefectura municipiului Bucureşti nu mai poate iniţia procedura de anulare 
în contencios administrativ a hotărârii de aprobare a documentaţiei de urbanism modificatoare, 
din moment ce prefectul şi-a exercitat atribuţiile date de art.26 din Legea nr.340, de verificare a 
legalităţii.  

• atunci când Prefectura municipiului Bucureşti este sesizată cu privire la 
unele ilegalităţi care ţin de o construcţie sau de domeniul construcţiei, se verifică legalitatea – 
sub aspect general – urmând ca analiza de specialitate s-o facă instituţia specializată în acest 
lucru ; dacă Prefectura municipiului Bucureşti este sesizată cu o reclamaţie referitor la unele 
ilegalităţi care ţin de o construcţie, aceasta se adresează autorităţii emitente – pentru observaţii în 
ceea ce priveşte punctul de vedere – şi instituţiei specializate care poate să-şi spună părerea 
asupra aspectelor tehnice. 

• în cazul în speţă, dacă Prefectura municipiului Bucureşti ar fi fost sesizată 
cu privire la acest PUZ, s-ar fi verificat încă o dată legalitatea şi ar fi sesizat Inspectoratul de stat 
în construcţii. 

• Arhiepiscopia Romano-Catolică a sesizat în nenumărate rânduri Prefectura 
municipiului Bucureşti, cu solicitarea de a interveni în instanţă pentru anularea respectivei 
autorizaţii de construcţie. În acest sens, s-a remis o adresă autorităţii emitente, respectiv 
Primăriei sectorului 1 pentru a primi un punct de vedere şi în acelaşi timp a fost sesizat şi 
Inspectoratul de stat în construcţii  al municipiului Bucureşti – serviciu public deconcentrat în 
subordinea prefectului – care se poate pronunţa cu privire la legalitatea actelor care au stat la 
baza emiterii autorizaţiei de construcţie.  

• Inspectoratul de stat în construcţii trimite Prefecturii municipiului 
Bucureşti o copie a adresei înaintată Arhiepiscopiei, prin care menţionează că autorizaţia a fost 
remisă în condiţii legale, cu toate avizele solicitate. Primăria sectorului 1 răspunde Prefecturii 
municipiului Bucureşti în aceeaşi manieră ca şi Inspectoratul de stat în construcţii, în sensul că 
actele au fost emise legal.                 

În încheierea discuţiilor domnul preşedinte Tudor Mohora a menţionat că – după 
toată activitatea laborioasă desfăşurată pe acest subiect – există sufiente elemente pentru ca – 
până săptămâna viitoare -  comisia să elaboreze o declaraţie scrisă, prin care opinia publică să fie 
informată în legătură cu finalitatea concluziilor care s-au luat cu privire la cazul sesizat de către 
Arhiepiscopia Romano-Catolică. Astfel, prin această declaraţie scrisă, opinia publică poate să 
cunoască : elementele constatate de către comisie şi ceea ce s-a solicitat autorităţilor publice. 
După aceea, se va remite tuturor autorităţilor implicate, inclusiv Prefecturii municipiului 
Bucureşti, concluziile Comisiei pentru cercetarea abuzurilor a Camerei Deputaţilor cu privire la 
acest caz. 

Pentru şedinţa de săptămâna viitoare, domnul preşedinte Tudor Mohora a adresat 
rugămintea compartimentului tehnic al comisiei, să elaboreze un material cu concluziile reieşite 
în urma verificărilor şi audierilor care au avut loc la comisie privind cazul în speţă. 
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Referitor la răspunsul înaintat comisiei de către Consiliul Naţional al 

Audiovizualului în legătură cu memoriile adresate comisiei de către Trustul de presă ARTPRES 
Târgovişte,  Arhiepiscopia Romano-Catolică şi de către domnul deputat Nicolae Popa, membrii 
comisiei au hotărât reluarea discuţiilor pentru şedinţa de săptămâna viitoare. 

La punctul patru al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus 
atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie în perioada           
19 - 23 iunie a.c., plenul consultând situaţia celor 19 cauze, privitoare la nemulţumirile 
cetăţenilor. Analizând situaţia acestor memorii, membrii comisiei au fost de acord cu propunerile 
prezentate de către corpul de consilieri şi experţi ai comisiei, stabilindu-se modul de analiză şi 
soluţionare. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 
a declarat şedinţa închisă. 

În ziua de 28 iunie a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea în subcomisiile 
de lucru, procedând la  analiza şi dezbaterea aspectelor sesizate în memoriile repartizate pe 
subcomisii şi hotărând asupra propunerilor pe care urmează să le prezinte plenului. 

 
 
    VICEPREŞEDINTE, 
 
        Radu  Lambrino 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


