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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 9 şi 10 aprilie 2008 

 
La şedinţe au participat 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, Gheorghe Sârb şi Cosmin 

Gabriel Popp, lucrările fiind conduse de domnul deputat Tudor Mohora - preşedintele 

comisiei. 

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

1. Analiza aspectelor sesizate în dosarele intrate la comisie în perioada 17 - 19 

martie 2008. 
2.   Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

3.    Diverse. 

 

Şedinţa din 9 aprilie 2008 : 

Deschizând şedinţa comisiei, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus 

atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie,                  

în perioada 17 – 19  martie 2008. 
Din totalul de 12 memorii înregistrate în perioada de referinţă, s-au solicitat 

informaţii cu privire la memoriile adresate comisiei de către S.C.”Fotbal Club Petrolul” 

S.A. din Prahova şi de către doamna Tapardel Ana Claudia din Bucureşti. 

În primul caz este vorba despre o reclamaţie îndreptată împotriva 

Jandarmeriei Prahova, care ar fi săvârşit unele abuzuri, memoriu ce urmează a fi 

transmis instituţiilor competente cu soluţionarea cazului. 
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În cel de-al doilea memoriu, petiţionara sesizează asupra unor presupuse 

ilegalităţi comise de către Primăria Municipiului Bucureşti în ceea ce înseamnă atât 

asistarea şi reprezentarea autorităţii publice locale în faţa instanţelor judecătoreşti, cât 

şi tranzacţiile pe care aceasta le-a făcut cu omul de afaceri Costică Constanda, privind 

situaţia „Parcului Bordei”. Pentru analizarea şi verificarea aspectelor semnalate, 

membrii comisiei au hotărât – într-o primă etapă - transmiterea memoriului atât către 

Primăria Municipiului Bucureşti, cât şi către Primăria Sectorului 1, iar după primirea 

răspunsurilor comisia să aprecieze asupra etapelor ulterioare ale analizei. 

Cu privire la asigurarea audienţelor în perioada 14 – 18 aprilie a.c., 

plenul comisiei a hotărât după cum urmează :  marţi – 15 aprilie a.c. – domnul deputat 

Becsek Garda Deszo ; miercuri – 16 aprilie a.c. – domnul deputat Ilie Merce şi                  

joi – 17 aprilie a.c. – domnul secretar Mihail Sireţeanu, urmând ca în zilele de                  

14 şi 18 aprilie a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

La punctul „Diverse”, domnul preşedinte Tudor Mohora a solicitat 

secretariatului tehnic al comisiei definitivarea Raportului de activitate al comisiei pe 

semestrul II al anului 2007, astfel încât acesta să poată fi prezentat, în şedinţa de 

săptămâna viitoare, tuturor membrilor comisiei, în formă definitivă, în vederea discutării 

şi adoptării acestuia. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte  

Tudor Mohora a declarat şedinţa închisă. 

În ziua de 10 aprilie  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 
 
 



 
 

 3

 
  

 
 
 
 
 
 
 


	S  I  N  T  E  Z  A

		2008-04-18T13:48:55+0300
	Irina I. Lacatusu




