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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor şedinţei  comisiei din 22 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.  Audierea doamnei Ingrid Zaarour – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea  

Proprietăţilor.  
2.    Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  13 - 17 noiembrie a.c. 
3.    Stabilirea programului privind audienţele la comisie în perioada 28 - 30 noiembrie  a.c. 
4.    Diverse. 
5.    Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora a mulţumit invitaţilor 
pentru prezenţa la comisie, respectiv : doamnei Ingrid Zaarour – preşedintele                  
Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor  şi domnului vicepreşedinte                  
Theodor Nicolescu  din cadrul Direcţiei pentru coordonarea şi controlul aplicării legislaţiei din 
domeniul proprietăţii funciare. 

Înainte de a da cuvântul celor doi invitaţi, domnul preşedinte Tudor Mohora le-a 
adus la cunoştinţă faptul că – prin compartimentul tehnic al comisiei – s-a întocmit o sinteză 
cuprinzând toate sesizările adresate de comisie Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor – pe anul 2006 – din cuprinsul căreia s-au avut în vedere raporturile de colaborare 
între comisia noastră şi autoritate. Din respectiva sinteză, se poate vedea şi situaţia memoriilor la 
care s-au primit răspunsuri şi la care nu s-au primit răspunsuri, în termen, din partea autorităţii, 
numărul de zile întârziate  pornind de la 35 şi ajungând până la 210 zile. 

Luând cuvântul, doamna preşedinte Ingrid Zaarour a mulţumit membrilor 
comisiei pentru invitaţia adresată, iar din expunerea domniei sale, s-au reţinut următoarele 
aspecte : 

•  Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor are atribuţii în 
domeniul fondului funciar, în privinţa compensărilor în situaţia Cadrilater-ului, a Basarabiei, 
Bucovinei şi a Herţei, de asemenea în domeniul Legii nr.10/2001, culte, minorităţi şi 
despăgubiri. 
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•  din situaţia întocmită de compartimentul tehnic al comisiei, privind 
situaţia dosarelor înaintate autorităţii, a putut observa existenţa unor situaţii în care autoritatea a 
răspuns în termen, dar sunt şi situaţii în care într-adevăr nu s-au transmis răspunsuri, depăşindu-
se termenul legal. Cu privire la acest aspect, doamna preşedinte Ingrid Zaarour a precizat că,                  
în mare parte,  cazurile respective sunt fie de competenţa colegului său, respectiv domnului 
vicepreşedinte Remus Baciu – în privinţa Legii nr.9/1998 şi Legii nr.290, fie de competenţa 
domnului vicepreşedinte Thedor Nicolescu – în privinţa legii fondului funciar. În toate cazurile, 
doamna preşedinte Ingrid Zaarour a încunoştiinţat plenul că va întreprinde toate demersurile 
pentru transmiterea la timp a răspunsurilor către comisie. 

În continuare, doamna preşedinte Ingrid Zaarour i-a dat cuvântul colegului său – 
domnul vicepreşedinte Theodor Nicolescu din cadrul Direcţiei pentru coordonarea şi controlul 
aplicării legislaţiei din domeniul proprietăţii funciare. Din expunerea domniei sale, s-au reţinut 
următoarele : 

• cu privire la răspunsul autorităţii şi semnat de către un consilier al acestei 
instituţii, domnul vicepreşedinte Theodor Nicolescu a precizat - că prin trimiterea acestui 
răspuns - s-a produs într-adevăr o eroare regretabilă şi că acest lucru nu se va mai întâmpla                
pe viitor. 

• cu privire la măsurile adoptate în urma verificărilor efectuate în judeţul 
Harghita, s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, atât primarului, cât şi secretarului oraşului 
Gheorghieni, pentru faptele constatate. Aceste sancţiuni au fost contestate în justiţie şi până în 
prezent Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor nu a primit încă – oficial – o 
hotărâre judecătorească privind respectivele contestaţii. 

• cu privire la cele trei memorii care au fiecare câte un număr de zile de 
întârziere a transmiterii răspunsurilor, domnul vicepreşedinte Theodor Nicolescu a precizat că în 
unul din aceste cazuri, memoriul a fost transmis – spre verificare şi soluţionare -  Comisiei 
judeţene Harghita de la care autoritatea nu a primit nici un răspuns, în cel de-al doilea caz, se 
mai întreprind încă verificări în judeţul Braşov, de către Corpul de Control al autorităţii, iar în 
cel de-al treilea – probabil – există o situaţie asemănătoare. Faţă de toate aceste cazuri, domnul 
vicepreşedinte Theodor Nicolescu a asigurat membrii comisiei că se va interesa exact şi va lua 
toate măsurile pentru transmiterea răspunsurilor. 

Au luat cuvântul, cu referire la tematica şedinţei, domnii deputaţi :                  
Becsek Garda Deszo, Valer Dorneanu,  Mihail Sireţeanu şi Ioan Dumitru Puchianu. Discuţiile 
au fost înregistrate pe bandă magnetică, stenograma făcând parte din procesul-verbal al şedinţei.  

În încheiere, domnul preşedinte Tudor Mohora a mulţumit invitaţilor pentru 
prezenţa la comisie, menţionând faptul că a fost o discuţie interesantă şi utilă. De asemenea, 
domnia sa a adresat rugămintea doamnei preşedinte Ingrid Zaarour ca, în termen de o 
săptămână, consultând şi sinteza privind memoriile adresate respectivei autorităţi,  să transmită 
un răspuns comisiei. 
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La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus 

atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie,  în perioada              
13 - 17 noiembrie a.c., plenul consultând situaţia celor 32 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. 

 
Asupra asigurării audienţelor în perioada 28 - 30 noiembrie a.c., membrii 

comisiei au hotărât după cum urmează : 
• marţi 28 noiembrie - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 
• miercuri 29 noiembrie - domnul deputat Becsek Garda Deszo 
•   joi 30 noiembrie - domnul deputat Mihail Sireţeanu 

 
urmând ca în ziua de 27 noiembrie a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul 

preşedintelui comisiei. 
 

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

                      

 

 
     P R E Ş E D I N T E, 
 
         Tudor  Mohora 
 
 
 
 
 
 


