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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

. 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 30, 31 octombrie şi 1 noiembrie 2007 

 
 

   Şedinţa comisiei din 30 octombrie 2007 
 

La şedinţă participă 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, Cornel Ştirbeţ, Petre Ungureanu şi Niţulescu Teodor. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                          

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

 

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

1. Adoptarea Raportului de activitate al comisiei, pe Semestrul I                

al anului 2007. 

2.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 22 - 26 octombrie 2007. 
3. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                       

5 - 9 noiembrie 2007. 
4.   Activitate pe subcomisii de analiză. 

5.   Diverse. 
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Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Tudor Mohora supune atenţiei 

plenului Raportul de activitate al comisiei pe Semestrul I al anului 2007, 

menţionând faptul că – în conceperea respectivului raport – s-a urmărit ca acesta 

să cuprindă şi elementele statistice necesare, dar mai ales, să cuprindă aspectele 

cele mai semnificative din punct de vedere calitativ, al modului în care autorităţile 

publice ale statului răspund comisiei şi modului în care acestea se implică în 

soluţionarea problemelor cetăţenilor. 

În continuare, domnul preşedinte Tudor Mohora invită membrii comisiei să 

ia cuvântul pe marginea conţinutului Raportului de activitate al comisiei pus în 

discuţie şi să aducă – dacă este cazul – eventualele propuneri de modificare sau 

de completare a acestuia. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu menţionează că la sfârşitul 

şedinţei trecute când au fost discuţii vis-a-vis de raport şi s-a concluzionat că la 

şedinţa de astăzi se va finaliza raportul, a atras atenţia în legătură cu un caz 

sesizat de firma SOTRACO şi de faptul că revenirile făcute la Primăria Capitalei 

nu au fost suficiente pentru a primi un răspuns. Cazul fiind destul de grav şi 

neprimind nici un răspuns privind modul de soluţionare, ar fi necesară audierea 

Primarului General al Capitalei, într-un termen foarte scurt, eventual până la 

sărbătotile de iarnă, pentru a face următorul pas şi anume constituirea unei 

comisii în acest caz. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora este de acord, în principiu, cu audierea 

Primarului General al Capitalei dar propune ca, în prealabil, să se facă o audiere 

cu reprezentanţii firmei SOTRACO, cu atât mai mult cu cât aceştia au solicitat 

acest lucru. 

Domnul deputat Garda Deszo aduce în discuţie faptul că, la nivel central, 

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor nu soluţionează, cum ar 

trebui, cazurile pentru care au fost efectuate controale în teritoriu. În concluzie, 

valorificarea cercetărilor efectuate în teren lasă de dorit. 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora subliniază faptul că după prezentarea 

Raportului în faţa plenului Camerei Deputaţilor va propune trimiterea acestuia 

tuturor instituţiilor nominalizate, printre care şi Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor, neexcluzând posibilitatea de a cere Primului-Ministru 

destituirea conducerii acesteia. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu doreşte să ştie dacă datele 

prezentate în raport sunt reale, în ceea ce priveşte numărul petiţiilor soluţionate şi 

a celor care au mai rămas în lucru. De asemenea, doreşte să cunoască modul în 

care s-a ajuns la cifrele prezentate în raport. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora oferă explicaţii detaliate în legătură cu 

perioada de raportare, respectiv 1 ianuarie – 30 iunie 2007, în ceea ce privşte 

situaţia întârzierilor şi în ce condiţii se revine la instituţii pentru a se solicita un 

răspuns. De  asemenea, toate aceste aspecte, sunt prezentate în anexele ataşate 

Raportului. 

În continuare, nemaifiind alte probleme de clarificat, domnul preşedinte 

Tudor Mohora supune la vot Raportul de activitate al Comisiei.  

Supus la vot, Raportul este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora supune 

atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie,  

în perioada 22 – 26  octombrie  a.c. 

Consultând situaţia celor  13 cauze, privitoare la nemulţumirile cetăţenilor, 

membrii comisiei s-au declarat de acord cu soluţiile propuse de compartimentul 

tehnic privind modul de soluţionare, într-o primă etapă,   a acestor memorii.  

Cu privire la asigurarea audienţelor pentru perioada 5 – 9 noiembrie  a.c., 

plenul comisiei hotărăşte după cum urmează : 

• marţi 6 noiembrie  -  domnul deputat  Garda Deszo 

• miercuri 7 noiembrie  - domnul deputat Petre Ungureanu 
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• joi 8 noiembrie – domnul deputat Cornel Ştirbeţ 
urmând ca în zilele de 5 şi 9 noiembrie a.c. audienţele să fie asigurate prin 

cabinetul preşedintelui comisiei. 

 

La punctul patru al Ordinii de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora propune 

membrilor comisiei, pentru şedinţa viitoare, discuţii pentru o nouă repartizare a 

colegilor deputaţi pe subcomisiile de analiză. 

La punctul “Diverse”, nu sunt situaţii de prezentat. 

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte  

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 31 octombrie şi 1 noiembrie 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 
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