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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 13 şi 14 noiembrie 2006 
 

Şedinţa comisiei din 14  noiembrie 2006 
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – preşedinte, 

Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu – secretar,                 
Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Bogdan Olteanu, 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.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  6 - 10 noiembrie a.c. 
2.  Stabilirea programului privind audienţele la comisie în perioada 21 - 23 noiembrie  a.c. 
3.  Diverse. 
4.  Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

Reamintind membrilor comisiei faptul că, în şedinţa de săptămâna trecută,                   
s-a stabilit invitarea la audiere a doamnei Ingrid Zaarour – Preşedintele Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Proprietăţilor, pentru una din şedinţele comisiei din săptămâna 20 – 24 
noiembrie a.c., domnul preşedinte Tudor Mohora a propus ca această audiere să aibă loc, marţi, 
21 noiembrie a.c., ora 13:00. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată în unanimitate. 
La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei 

plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie,  în perioada                   
6 – 10 noiembrie a.c., plenul consultând situaţia celor  19 cauze, privitoare la nemulţumirile 
cetăţenilor. Membrii comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu soluţiile propuse de 
compartimentul tehnic al comisiei privind modul de soluţionare, într-o primă etapă,  a acestor 
memorii. 

În mod distinct, domnul deputat Becsek Garda Dezso a dorit să prezinte situaţia  din 
memoriile adresate comisiei de către doamna Gizela Koszti, doamna Ilona Len, domnul                  
Bela Koszti din comuna Lăzarea, judeţul Harghita şi de către doamna Benedek Anna din 
Gheorghieni, judeţul Harghita. În primul caz,  petiţionarii au solicitat sprijin în vederea 
efectuării unei intervenţii legale la Comisia locală de fond funciar şi Composesoratul din 
comuna Lăzarea, în vederea clarificării dreptului de proprietate ce li se cuvine asupra unor 
terenuri şi care în mod ilegal au fost retrocedate altei persoane, iar în cel de-al doilea memoriu,  
petiţionara reclamă Comisia pentru aplicarea fondului funciar din municipiul Gheorghieni, cu 
care se află în litigiu, privitor la refuzul reconstituirii şi retrocedării unui teren situat în aceeaşi 
localitate.  
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Referindu-se la cele prezentate de către domnul deputat Becsek Garda Dezso, 
domnul vicepreşedinte Radu Lambrino a propus deplasarea la faţa locului a unei subcomisiii de 
lucru, pentru a se vedea exact care este situaţia, mai ales şi pentru faptul că – de foarte mult timp 
– se tergiversează soluţionarea problemelor apărute în judeţele Harghita şi Covasna. 

Domnul deputat Becsek Garda Dezso a fost de acord cu această propunere, dar a 
ţinut să precizeze că poate să invite la comisie – pentru o discuţie – şi reprezentantul românilor 
din Gheorghieni, pentru a aduce informaţii şi lămuriri suplimentare. 

Domnul deputat Mircea Costache nu a fost împotriva propunerilor făcute de către 
domnul vicepreşedinte Radu Lambrino şi de către domnul deputat Becsek Garda Deszo, dar a 
precizat că invitarea la comisie a reprezentanţilor instituţiilor de la nivelul unde se observă 
stoparea rezolvării cazurilor sesizate ar fi deosebit de utilă. 

Concluzionând, domnul preşedinte Tudor Mohora a menţionat că se poate acţiona în 
două moduri : în primul rând, se poate constitui un colectiv care să se deplaseze la faţa locului, 
format din deputaţi şi consilieri ai comisiei ; în al doilea rând, se poate solicita – în plenul 
Camerei Deputaţilor – formarea unei comisii de anchetă.  

Într-o primă etapă, a fost adoptată propunerea de invitare la comisie a doamnei 
Ingrid Zaarour – Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, iar pentru 
această discuţie ce va avea loc în şedinţa din 21 noiembrie a.c., domnul preşedinte                    
Tudor Mohora a solicitat compartimentului tehnic întocmirea unei Sinteze privind situaţia 
tuturor memoriilor ce au fost transmise respectivei autorităţi. 

Domnul deputat Mircea Costache a dorit să prezinte membrilor comisiei atât cazul 
sesizat de către un grup de consilieri ai  Consiliului local Poşta Câlnău, judeţul Buzău, care au 
solicitat audierea în plenul comisiei, cât şi cel al cetăţenilor din comuna Năieni, care au reclamat 
abuzuri săvârşite de către primarul localităţii. Faţă de solicitarea celor 9 consilieri ai Consiliului 
local  Poşta Câlnău, membrii comisiei au hotărât – în unanimitate – audierea acestora în 
subcomisia care se ocupă cu problemele sesizate, iar în cel de-al doilea caz, s-a hotărât formarea 
unui colectiv pentru a se deplasa la faţa locului, respectiv la sediul Prefecturii judeţului Buzău, 
colectiv alcătuit din domnul deputat Mircea Costache şi un consilier al comisiei. 

Asupra asigurării audienţelor în perioada 21 - 23 noiembrie a.c., membrii 
comisiei au hotărât după cum urmează : 

• marţi 21 noiembrie - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 
• miercuri 22 noiembrie - domnul deputat Radu Lambrino 
•   joi 23 noiembrie - domnul deputat Horea Dorin Uioreanu 

urmând ca în zilele de 20 şi 24 noiembrie  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 ziua de 13 noiembrie 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. 
     P R E Ş E D I N T E, 
 
         Tudor  Mohora 
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