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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

. 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 2, 3, 4 şi 5 iulie 2007 

 
Şedinţa comisiei  din 3 iulie 2007 
 

La şedinţă participă 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 sunt conduse de domnul deputat                        

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

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

formulă : 

1. Analiza dosarelor deosebite aflate în lucru. 

2.  Discutarea situaţiei dosarelor în care nu s-au primit răspunsuri 

din partea autorităţilor sesizate de comisie. 

3. Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la 

comisie, pe perioada vacanţei parlamentare  de vară. 

4.  Activitate pe subcomisii de analiză. 
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La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                     

Tudor Mohora supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în 

memoriile înregistrate la comisie,  în perioada 25 – 29 iunie  a.c. 

Consultând situaţia celor  40 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, presupuse abuzuri ale personalului 

din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, modul de acordare 

a unor grade didactice, presupuse abuzuri ale organelor de poliţie, abuzuri 

magistraţi, recalculări pensii), membrii comisiei s-au declarat de acord cu 

soluţiile propuse de compartimentul tehnic privind modul de soluţionare,               

într-o primă etapă,  a acestor memorii. 

 

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

informează plenul comisiei asupra situaţiei în care în multe dosare, aflate încă 

în curs de soluţionare, instituţiile sesizate de către comisie nu răspund în 

termen legal, fapt pentru care s-au întocmit deja adrese de revenire, în unele 

dosare existând chiar două sau trei reveniri. 

Astfel, domnul preşedinte Tudor Mohora adresează rugămintea 

ca, până la prima şedinţă a sesiunii din toamnă, fiecare consilier să prezinte o 

situaţie a dosarelor ce au înregistrat întârzieri în ceea ce priveşte primirea 

răspunsurilor din partea autorităţilor sesizate, informaţii care vor fi cuprinse 

în Raportul de activitate al comisiei pe semestrul I al anului 2007. 
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La punctul trei al ordinei de zi, respectiv stabilirea programului 

privind asigurarea audienţelor la comisie, pe perioada vacanţei parlamentare  

de vară, plenul comisiei hotărăşte ca şi în această perioadă audienţele să fie 

acordate de către consilierii şi experţii comisiei.   

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul 

preşedinte  Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 2, 4 şi 5 iulie 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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