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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 7 şi 8 noiembrie 2006 

 
Şedinţa comisiei din 7  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 30 octombrie – 3 noiembrie a.c. 
2.  Stabilirea programului privind audienţele la comisie în perioada 13 - 17 noiembrie  a.c. 
3.  Diverse. 
4.  Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

 
La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei 

membrilor comisiei situaţia celor  25 cauze, înregistrate la comisie în perioada 30 octombrie –  
3 noiembrie a.c.  Membrii comisiei au fost de acord cu  soluţiile propuse de compartimentul 
tehnic, într-o primă etapă, privind modul de soluţionare al petiţiilor. 

În mod distinct, domnul deputat Ilie Merce a solicitat informaţii cu privire la 
memoriul adresat comisiei de către doamna senator Rodica Mihaela Stănoiu. 

Faţă de această solicitare, plenul comisiei a fost informat de faptul că – în cuprinsul 
memoriului – doamna senator Rodica Mihaela Stănoiu sesizează grave încălcări ale Constituţiei 
şi a legilor în vigoare, de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cu 
ocazia audierilor ce au avut loc în cadrul respectivei comisii. 

În urma acestei prezentări, domnul preşedinte Tudor Mohora a menţionat că va 
solicita domnului preşedinte Ion Toma de la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea 
Corupţiei şi Petiţii din Senat, să specifice dacă şi la comisia condusă de domnia sa a fost sau nu 
înregistrat un astfel de memoriu şi dacă s-au întreprins unele demersuri, urmând ca după 
primirea răspunsului, să se poată decide asupra etapelor ulterioare ale  analizei. Totodată, a 
reamintit colegilor deputaţi şi faptul că – potrivit legii – Consiliul Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii este un organ ce se află sub control parlamentar, fiind controlat de către 
comisiile juridice.  
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Asupra asigurării audienţelor în perioada 13 - 17 noiembrie a.c., membrii 
comisiei au hotărât după cum urmează : 

• marţi 14 noiembrie - domnul deputat Mihail Sireţeanu 
• miercuri 15 noiembrie - domnul deputat Mihail Sireţeanu 
•   joi 16 noiembrie - domnul deputat Becsek Garda Dezso 

urmând ca în zilele de 13 şi 17 noiembrie  a.c. audienţele să fie asigurate prin 
cabinetul preşedintelui comisiei. 

La punctul „Diverse”, domnul deputat Becsek Garda Dezso şi-a exprimat 
nemulţumirea faţă de : 

• răspunsul primit din partea Ministerului Justiţiei, urmare adresei înaintate 
de comisie la data de 23 octombrie a.c., în urma depunerii unui memoriu de către domnia sa, 
memoriu prin care sesiza atitudinea necorespunzătoare manifestată atât de organele de poliţie, 
cât şi de cele ale parchetului şi ale instanţelor judecătoreşti, în combaterea fenomenului 
infracţional de la nivelul fondului forestier naţional, situat în bazinul Giurgeului, cu însemnate 
prejudicii aduse bugetului de stat. 

• neprimirea unui răspuns din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor, sesizată de comisie încă din 15 iunie a.c., la memoriul adresat de 
domnia sa, cu privire la încălcarea normelor ce reglementează retrocedarea terenurilor agricole 
şi cu vegetaţie forestieră din zona bazinului Giurgeului, judeţele Harghita şi Neamţ. 

Faţă de cele două probleme ridicate de către domnul deputat Becsek Garda Dezso, 
domnul preşedinte Tudor Mohora a solicitat întocmirea unei situaţii cu privire la memoriile 
înaintate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, având în vedere că la unele din 
aceste memorii se observă întârzieri ale răspunsurilor şi a propus invitarea la comisie a doamnei 
preşedinte Ingrid Zaarour, într-una din şedinţele din săptămâna 20 – 24 noiembrie a.c. 

 
În ziua de 8 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 
 
 
 


