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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 13 şi 14 noiembrie 2006 

 
 

Şedinţa comisiei din 14  noiembrie 2006 
 
La şedinţă participă 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 sunt conduse de domnul deputat                 

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

 

Supusă la vot, Ordinea de zi este 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. 
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Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Tudor Mohora reaminteşte 

membrilor comisiei faptul că, în şedinţa de săptămâna trecută, s-a stabilit atât 

audierea doamnei Ingrid Zaarour – Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor, cât şi a domnului Eduard Manole – Director General al 

Societăţii Comerciale „CONCEPT LTD” S.R.L. Bucureşti, ambele audieri fiind 

programate într-una din şedinţele comisiei din săptămâna 20 – 24 noiembrie a.c. 

Astfel, domnul preşedinte Tudor Mohora propune invitarea doamnei 

Ingrid Zaarour – Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 

Proprietăţilor, în şedinţa comisiei din 21 noiembrie a.c., ora 13:00. 

Supusă la vot, propunerea este adoptată în unanimitate. 

 

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                

Tudor Mohora supune 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 (vizând presupuse 

abuzuri şi ilegalităţi ale autorităţilor publice locale, soluţii ale instanţelor 

judecătoreşti, conflicte locative, litigii privind recunoaşterea unor drepturi de 

proprietate, conflicte între persoane fizice, recalculări de pensii, acordări drepturi 

personale şi nemulţumiri privind activitatea organelor de poliţie). 

Membrii comisiei sunt de acord, în unanimitate, cu soluţiile propuse de 

compartimentul tehnic al comisiei privind modul de soluţionare, într-o primă 

etapă,  a acestor memorii. 
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În mod distinct, domnul deputat Becsek Garda Dezso supune atenţiei 

plenului cazul sesizat de către doamna Gizela Koszti, doamna Ilona Len şi de către 

domnul Bela Koszti din comuna Lăzarea, judeţul Harghita, memoriu prin care 

petiţionarii solicită 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 retrocedare altei persoane, respectiv doamnei Agnes Kato.                 

În acest sens, petiţionarii prezintă o serie de documente – în copie – existente şi în 

arhivele Primăriei din comuna Lăzarea, documente care atestă drepturile ce li se 

cuvin,  în calitate de moştenitori ai terenurilor revendicate. 

Un alt caz, pe care domnul deputat Becsek Garda Dezso îl supune 

atenţiei plenului, este acela al doamnei Benedek Anna din Gheorghieni,                 

judeţul Harghita, memoriu în cuprinsul căruia 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. De asemenea, petiţionara susţine că este şi moştenitoarea de fapt şi de 

drept a acestui teren, conform documentelor existente în arhiva Comisiei pentru 

aplicarea legii fondului funciar Gheorghieni. 

Domnul deputat Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei,                

referindu-se la problema ridicată de către domnul deputat Becsek Garda Dezso, 

privind abuzurile săvârşite în retrocedarea terenurilor cu vegetaţie forestieră în 

judeţul Harghita, propune 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 – nu s-au luat nici un fel de măsuri cu privire la această problemă. 
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Domnul deputat Becsek Garda Dezso este de acord cu propunerea 

domnului vicepreşedinte Radu Lambrino şi face precizarea că – încă din                

anul 2001 –  încearcă să clarifice aspectele pe care domnia sa le-a adus în atenţia 

comisiei, vis-a-vis de retrocedarea terenurilor forestiere. 

În afară de această chestiune, domnul deputat Becsek Garda Dezso 

propune şi invitarea la comisie a reprezentantului românilor din Gheorghieni, 

pentru a aduce informaţii şi lămuriri cu privire la abuzurile săvârşite din această 

localitate. De asemenea, face precizarea că nu numai în judeţul Harghita se 

întâmplă astfel de fenomene neplăcute, ci acestea se regăsesc şi în alte judeţe              

ale ţării.  

Domnul deputat Mircea Costache nu este împotriva chemării la un 

dialog a reprezentantului românilor din Gheorghieni, dar este de părere că ar fi 

necesar invitarea la comisie a reprezentanţilor instituţiilor de la nivelul unde se 

observă stoparea rezolvării cazurilor sesizate. 

În urma celor spuse, domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează 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, pentru acest lucru fiind necesar a 

se întocmi şi o expunere de motive substanţială, astfel analiza problemelor privind 

retrocedarea terenurilor forestiere, cu care comisia a fost sesizată de nenumărate 

ori, să fie ridicată la un nivel mai înalt. 
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Luând cuvântul, domnul consilier colaborator – Bulai Jorj, face 

precizarea că – în afară de cazurile aduse în atenţia comisiei de către domnul 

deputat Becsek Garda Dezso, din zona municipiului Gheorghieni, – comisia 

noastră a întocmit în luna iulie a,c, o Sinteză cu toate memoriile ce au ca obiect 

retrocedarea terenurilor cu vegetaţie forestieră, care a fost înaintată                 

– spre verificare – Autorităţii Naţionale pentru Restiuirea Proprietăţilor. 

De asemenea, domnul consilier colaborator Bulai Jorj informează plenul 

că s-a primit la comisie un material Sinteză din partea Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor, după repetate reveniri, din care reiese că respectiva 

autoritate a întreprins unele verificări în zona municipiului Gheorghieni. Totodată, 

menţionează că respectivul răspuns este totuşi unul nemulţumitor, dat fiind şi 

faptul că acesta este semnat de către un consilier din cadrul autorităţii sesizate şi 

nu de către preşedintele autorităţii, aşa după cum ar fi fost normal, comisia 

adresându-se direct preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 

Proprietăţilor. Un alt aspect pentru care respectivul răspuns nu poate fi luat în 

seamă, este acela că nu are nici măcar ştampila instituţiei şi deşi se descrie pe                 

7 – 8 pagini o serie de nereguli constatate la toate primăriile unde s-au efectuat 

controale, legat de modul cum acestea au pus în aplicare sau au soluţionat cererile 

cetăţenilor privind restituirea terenurilor agricole şi forestiere, nu se face nicăieri 

vreo menţiune privind sancţiunile aplicate de către Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor, iar constatările respectivei autorităţi nu sunt trimise mai 

departe celorlalte autorităţi ale Statului, spre verificare şi cercetare. 
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Domnul consilier colaborator Bulai Jorj aduce la cunoştinţa plenului că, 

în urma răspunsului primit, a întocmit o nouă adresă către preşedintele Autorităţii 

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, cu solicitarea de a răspunde comisiei 

dacă domnia sa este de acord cu răspunsul transmis şi semnat de către consilierul 

autorităţii, de ce comisia nu a putut primi răspunsul chiar din partea preşedintelui 

acestei instituţii şi ce măsuri s-au întreprins până în prezent. 

Domnul deputat Ilie Merce este de acord cu intervenţia domnului 

consilier colaborator Bulai Jorj, dar face precizarea că – mai întâi – va trebui să ia 

la cunoştinţă atât domnia sa, cât şi ceilalţi domni deputaţi, de conţinutul 

răspunsului primit din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 

Proprietăţilor, urmând ca după studierea acestuia, comisia să poată decide dacă 

este sau nu necesară invitarea la comisie a doamnei preşedinte  Ingrid Zaarour. 

Domnul deputat Mircea Costache face precizarea că ar fi oportun a se 

extinde abordarea infracţionalităţii din zona fondului forestier, în ansamblu,                 

la nivel naţional, cu toate aspectele care au fost sesizate comisiei şi nu numai cele 

din zona Harghita şi Covasna.  

Pe acest aspect, domnul deputat Mircea Costache aduce la cunoştinţa 

plenului comisiei că şi în judeţul Buzău – comuna Năieni, există o astfel de 

problemă.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora propune ca, într-o primă etapă, 

chemarea la audiere a doamnei Ingrid Zaarour – preşedintele Autorităţii Naţionale 

pentru Restituirea Proprietăţilor, pentru ziua de marţi – 21 noiembrie a.c.,                 

ora 13:00, iar pentru această discuţie care va avea loc în cadrul comisiei,               
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domnii consilieri Marin Gheorghe, Iorga Nicolae şi Bulai Jorj să întocmească un 

material Sinteză cu toate sesizările ce au fost transmise respectivei autorităţi,                

pe această temă. 

Domnul deputat Radu Lambrino, referindu-se la declaraţia politică a 

domnului deputat Becsek Garda Deszo, rostită - cu puţin timp înainte - în plenul 

Camerei Deputaţilor, având ca temă abuzurile şi ilegalităţile săvârşite în 

retrocedarea terenurilor agricole şi forestiere, subliniază faptul că ar trebui 

analizată mai în amănunt această problemă, mai ales pentru faptul că de mulţi ani, 

se încearcă clarificarea situaţiei, rămasă – din păcate - fără nici un rezultat. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că – dacă va fi cazul – 

după audierea doamnei Ingrid Zaarour – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor, se va putea proceda şi la audierea ministrului. 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei 

întăreşte cele spuse de către domnul preşedinte Tudor Mohora, menţionând că, 

după audieri, comisia poate să concluzioneze asupra celor discutate. 

Domnul deputat Mircea Costache doreşte să aducă la cunoştinţa 

plenului faptul că, un grup de 9 consilieri din Consiliul local Poşta Câlnău, judeţul 

Buzău, s-a adresat atât biroului său parlamentar, cât şi comisiei noastre, sesizând 

un conflict deschis cu primarul comunei Poşta Câlnău.  

Faţă de această situaţie, petiţionarii solicită audiere în cadrul comisiei, 

pentru a prezenta în amănunt situaţia în care se află. Domnul deputat                 

Mircea Costache propune audierea petiţionarilor în subcomisia care se ocupă de 

acest domeniu, iar după audiere să se poată decide asupra etapelor ulterioare                 

ale analizei.  
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Domnul preşedinte Tudor Mohora este de acord cu această propunere. 

Supusă la vot, propunerea domnului deputat Mircea Costache este 

adoptată în unanimitate. 

Dorind să facă o completare, domnul consilier Iorga Nicolae este de 

părere că ar fi util a se proceda şi la o deplasare la faţa locului, respectiv la sediul 

Prefecturii judeţului Buzău, mai ales pentru faptul că – aşa dum cum afirmă şi 

petiţionarii – conflictul are o   conotaţie socială. În acest sens, domnul consilier 

Iorga Nicolae se oferă a se deplasa la Prefectura judeţului Buzău, pentru a aduce 

informaţii cu privire la respectivele sesizări ale celor 9 consilieri din cadrul 

Consiliului local Poşta Câlnău, făcând precizarea că o dizolvare de Consiliu local 

este o problemă destul de gravă la nivelul autorităţii publice locale, iar 

reprezentantul Guvernului în teritoriu ar trebui să cunoască acest lucru. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora este de acord cu această propunere, 

iar după studierea memoriului depus la comisie de către cei 9 consilieri locali, 

domnul consilier Iorga, împreună cu domnul deputat Mircea Costache, la sfârşitul 

săptămânii, să se deplaseze la Prefectura judeţului Buzău, pentru a aduce comisiei 

informaţiile necesare cu privire la analiza cazului sesizat. 

Domnul deputat Mircea Costache, referindu-se şi la cazul de la Năieni, 

la care a făcut deja referire, propune deplasarea şi în această localitate, fiind din 

acelaşi judeţ. 

Supuse la vot, propunerile sunt adoptate - în unanimitate – de către 

membrii comisiei. 
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Asupra asigurării audienţelor în perioada 21 - 23 noiembrie a.c., 

membrii comisiei hotărăsc 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 
 
 
 


