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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 2, 3, 4 şi 5  aprilie  2007 

 
Şedinţa comisiei  din 3 aprilie  2007 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – preşedinte, 
Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu şi Mircea Costache 
– secretari, Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Valer Dorneanu, 
Aurelian Pavelescu, Ioan Dumitru Puchianu, Cornel Ştirbeţ şi Petre Ungureanu. 

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.  Discuţii referitoare la memoriul înaintat comisiei de domnul LIVIU AUREL MAN, privind 
audierea în comisie. 

2.  Informare privind petiţia domnului ANCA EUGEN DANIEL, în care se fac referiri la 
„Iminenta pierdere a Tezaurului României de la Moscova, în favoarea unor firme străine”, înregistrat la 
comisia noastră cu nr.12.510/27.03.2007. 

3.  Informare privind memoriul promoţiei 1955 – 1956 a absolvenţilor Şcolii nr.1 din oraşul 
Ştefăneşti, judeţul Argeş, înregistrat la comisia noastră sub nr.12172/14.12.2006. 

4.  Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada 26 – 30 martie a.c. 
5.  Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada 10 – 13 aprilie 2007. 
6.  Diverse. 

 
În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora a înştiinţat plenul 

comisiei asupra unor aspecte ce s-au discutat în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, vis a 
vis de înfiinţarea subcomisiei de anchetă privind legalitatea retrocedării Castelului Bran şi a 
proceduri de scoatere la vânzare. Luând în discuţie Întâmpinarea comisiei noastre transmisă 
Biroului Permanent, acesta  a stabilit că nu este cazul de a se repune în discuţie Hotărârea 
Camerei Deputaţilor, de înfiinţare a respectivei subcomisii de anchetă, ea rămânând definitivă şi 
corect aprobată de Plenul Camerei Deputaţilor şi totodată a solicitat Comisiei de regulament să 
aducă – pe viitor – lămuriri, cu privire la modul de pornire a unor anchete de către comisiile 
permanente ale Camerei Deputaţilor. 
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La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus 
atenţiei membrilor comisiei cazul sesizat de către domnul Liviu Aurel Man şi solicitarea 
acestuia de audiere în plenul comisiei.  

În urma prezentării situaţiei expusă în respectivul memoriu, de către domnul 
preşedinte Tudor Mohora, s-au desprins următoarele aspecte : 

• petiţionarul a sesizat comisia în legătură cu unele abuzuri săvârşite în 
cercetarea sa şi a altor ziarişti, ce au fost acuzaţi de fapte grave de corupţie şi santaj ; 

• domnul Liviu Aurel Man a solicitat audierea sa, în plenul comisiei ; 
• memoriul a fost înaintat atât Consiliului Superior al Magistraturii,               

cât şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instituţii care au răspuns deja 
comisiei ; 

• domnul Liviu Aurel Man a fost audiat, în plenul Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi minorităţi a Camerei Deputaţilor. 

Au luat cuvântul domnii deputaţi : Radu Lambrino – vicepreşedinte,                   
Mihail Sireţeanu – secretar,  Aurelian Pavelescu, Cornel Ştirbeţ, Petre Ungureanu, Ilie Merce, 
Ioan Dumitru Puchianu şi Mircea Costache, care şi-au exprimat fiecare în parte punctul de 
vedere asupra situaţiei expusă în memoriu de către petiţionar, iar în legătură cu solicitarea sa de 
audiere, au fost exprimate atât păreri  „pro”, cât şi „contra”. 

În finalul discuţiilor, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus la vot 
oportunitatea invitării la audiere a domnului Liviu Aurel Man, vot în urma căruia solicitarea 
petiţionarului a fost respinsă cu 4 voturi „pentru” şi  7 „împotrivă”. 

 
La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei 

plenului informarea privind petiţia domnului Anca Eugen Daniel, în care se fac referiri la 
„Iminenta pierdere a Tezaurului Romaniei de la Moscova, în favoarea unor firme străine”. 

Prezentând pe scurt aspectelor semnalate în memoriu, domnul preşedinte              
Tudor Mohora,  a informat plenul comisiei de faptul că este vorba despre o firmă privată din 
Olanda ce a intrat în tratative cu persoane influente din Federaţia rusă, interesată pentru a da 
Tezaurul României, numai că partea română a pus nişte condiţii inacceptabile : de la o evaluare 
de vreo două miliarde de dolari, se cer vreo 20 de miliarde de dolari, cu dobânzile aferente din 
anul 1916 şi până în prezent. 

Au luat cuvântul domnii deputaţi Mihail Sireţeanu şi Mircea Cistache – secretari, 
Aurelian Pavelescu şi Cornel Ştirbeţ. 

Ca manieră de lucru, s-au făcut propunerile de : înaintarea memoriului către 
Ministerul de Externe şi către Banca Naţională a României, iar după primirea răspunsurilor, 
comisia va putea aprecia asupra oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei. 

Supuse la vot, propunerile au fost aprobate de membrii comisiei.  
La punctul trei al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei 

plenului informarea privind memoriul promoţiei 1955 – 1956 a absolvenţilor Şcolii nr.1 din 
oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş. Prezentând – pe scurt – situaţia expusă în memoriu, Domnia sa 
a apreciat că  este necesar doar a se lua la cunoştinţă despre situaţia prezentată, problemele fiind 
de competenţa instituţiilor abilitate cu soluţionarea cazului.  
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La punctul patru al ordinei de zi,  domnul preşedinte Tudor Mohora a supus 
atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie,  în perioada               
26 – 30 martie a.c., plenul consultând situaţia celor 34 cauze, privitoare la nemulţumirile 
cetăţenilor.  Nefiind probleme deosebite, membrii comisiei au fost de acord, într-o primă etapă, 
cu soluţiile propuse de compartimentul tehnic al comisiei privind modul de soluţionare. 

 
La punctul Diverse al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a făcut 

precizarea că în ultima perioadă, la comisie, sunt primite un număr semnificativ de memorii în 
care se reclamă neajunsuri în activitatea Secretariatului de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor şi chiar a Comisiei parlamentare speciale care se ocupă de această chestiune., 
în ceea ce priveşte decizia de preschimbare a certificatelor de revoluţionar.  

Ca un exemplu, domnul preşedinte Tudor Mohora a amintit memoriul înaintat de 
către Asociaţia de Revoluţionari de la Metrou care solicită audierea - în plenul comisiei noastre - 
a domnului Vasile Emilian Cutean – preşedintele Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 şi chiar a tuturor membrilor acestei comisii. În acest context, Domnia sa a 
precizat că nu se găseşte nicăieri în Regulamentul Camerei Deputaţilor, vreo menţiune care să 
ofere posibilitatea deschiderii unei anchete din partea unei comisii parlamentare faţă de o altă 
comisie parlamentară. Astfel, domnul preşedinte Tudor Mohora a propus o analiză minuţioasă a 
tuturor dosarelor din domeniu, pe baza careia să se întocmească o notă cu toate problemele 
sesizate, care să fie discutate într-o şedinţă viitoare a comisiei şi în urma căreia, dacă se 
consideră necesar, să fie  sesizat  cu această chestiune Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. 
Supusă la vot, propunerea este aprobată în unanimitate. 

 
La punctul cinci al ordinei de zi, respectiv asigurarea  audienţelor pentru perioada 

10 – 13  aprilie  a.c., plenul comisiei au hotărât astfel : 
• marţi 10 aprilie  -  domnul deputat Mihail Sireţeanu 
• miercuri 11 aprilie  - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 
•   joi  12 aprilie  - domnul deputat Ilie Merce 

 
urmând ca în ziua de 13 aprilie 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. 
 
În zilele de 2, 4 şi 5 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 
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