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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 25, 26 şi 27 septembrie 2007 

 
Şedinţa comisiei  din 25 septembrie 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.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 17 – 21 septembrie 2007. 

2. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                        

1 – 5 octombrie 2007. 

3.   Activitate pe subcomisii de analiză. 

4.   Diverse. 
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În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora 

referindu-se la discuţiile ce au avut loc – în plenul Camerei Deputaţilor –                  

pe marginea Raportului subcomisiei de anchetă parlamentară privind 

retrocedarea Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia, 

menţionează că, în urma acestor discuţii, care de multe ori au luat chiar o notă 

contondentă şi excesiv politizată, s-a ajuns la o finalitate prin care, 

Parlamentul României – Camera Deputaţilor, poate atrage atenţia autorităţilor 

publice care au obligaţia legală să se aplece asupra respectivei probleme,                 

să analizeze şi să dea un verdict, inclusiv printr-o implicare a acestora, pentru 

soluţionarea cazului. 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora subliniază că, pe 

tot parcursul derulării activităţii subcomisiei de anchetă parlamentară privind 

retrocedarea Castelului Bran, s-a urmărit numai şi numai aflarea adevărului, 

precum şi apărarea interesului Statului român. Ulterior cercetărilor efectuate 

de subcomisie, pot apărea diverse mecanisme mediatice, de ponegrire, 

împotriva activităţii acesteia, aşa încât domnul preşedinte Tudor Mohora 

adresează rugămintea colegilor deputaţi ce au făcut parte din respectiva 

subcomisie de anchetă, să iasă – ori de câte ori va fi nevoie – şi să-şi spună 

punctul de vedere, în numele subcomisiei, atât în presa scrisă sau la radio, cât 

şi la televiziune. 

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                      

Tudor Mohora supune atenţiei plenului, situaţia dosarelor intrate la comisie în 

perioada 17 – 21 septembrie a.c. 
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Cu privire la memoriul adresat comisiei de către Camera de 

Comerţ şi Industie – Bucureşti, înscris la punctul 1 în borderoul de şedinţă, 

domnul preşedinte Tudor Mohora solicită informaţii cu privire la acest caz. 

Răspunzând acestei solicitări, domnul consilier Drăcea Marin 

precizează că memoriul este semnat de către domnul preşedinte-director 

general Ştefan D. Popa, din al cărui cuprins se desprinde nemulţumirea 

privind adoptarea unei Hotărâri de Guvern, în data de 11 septembrie a.c., 

hotărâre prin care se abrogă art.2 din HG nr.709/2005 referitoare la sediul, 

statutul, organele de conducere şi patrimoniul Camerei de Comerţ şi Industrie 

a Municipiului Bucureşti. De asemenea, domnul consilier precizează că s-au 

întocmit adrese către instituţiile abilitate cu analiza şi verificarea aspectelor 

semnalate, respectiv : Primului-Ministru al Guvernului, Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi celor două Comisii 

juridice, de disciplină şi imunităţi, ale Senatului şi Camerei Deputaţilor. 

În continuarea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora 

solicită informaţii cu privire la cazul sesizat de către domnul Dumitru Ion din 

Vâlcea, dosar înscris la punctul 8 în borderoul de şedinţă. 

Domnul consilier Iorga Nicolae căruia i-a fost repartizat dosarul, 

răspunde acestei solicitări cu menţiunea că petiţionarul, în memoriul său, 

sesizează presupuse abuzuri săvârşite în cadrul Prefecturii judeţului Vâlcea 

(falsuri în înscrisuri) şi în urma studierii dosarului, a fost sesizată Prefectura 

judeţului Vâlcea, cu solicitarea transmiterii unui punct de vedere asupra 

cazului în speţă, demers cu care a fost înştiinţat şi petiţionarul, iar după 

primirea răspunsului din partea prefecturii, comisia va putea aprecia asupra 

etapelor ulterioare ale analizei. 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora solicită informaţii cu privire la 

memoriile înscrise la punctele 3 şi 10 din borderoul de şedinţă, respectiv ale 

domnului Georgescu Cristian din Buzău şi al doamnei Garabet Maria din 

Bucureşti. 

Răspunzând acestor două solicitări, domnul consilier Iorga 

Nicolae precizează că, în primul caz, petiţionarul - membru al Comisiei 

locale Tisău, sesizează asupra unui conflict datorat conduitei reprezentanţilor 

Ocolului Silvic Tisău, motiv pentru care  a întocmit deja o adresă de înaintare 

Prefecturii judeţului Buzău, cu solitarea transmiterii unui punct de vedere. 

După primirea răspunsului, comisia va putea aprecia asupra etapelor 

ulterioare ale analizei. 

Cu privire la cazul sesizat de către doamna Garabet Maria, 

domnul consilier Iorga Nicolae precizează că petiţionara, în memoriul său, 

solicită sprijin pentru acordarea de despăgubiri pentru bunurile rămase în 

Basarabia, după refugiul din anul 1940 şi informează plenul comisiei asupra 

faptului că s-a întocmit deja o adresă către Prefectura Municipiului Bucureşti, 

cu solicitarea de a dispune – conform competenţelor specifice ce revin acestei 

instituţii - cuvenitele verificări, apreciind şi asupra oportunităţii monitorizării 

directe a controlului acestui dosar, concluziile desprinse urmând a fi 

comunicate comisiei, pentru a putea astfel aprecia asupra oportunităţii 

sesizării Comisiei centrale de evaluare, precum şi a Cancelariei Primului-

Ministru, autorităţi sesizate, de nenumărate ori, de către doamna                       

Maria Garabet. 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora, în urma acestei prezentări, 

solicită ca acest caz să fie trecut pe ordinea de zi a şedinţei viitoare a 

comisiei, iar domnul consilier Iorga Nicolae să prezinte o Informare cu 

privire la memoriul adresat de către doamna Maria Garabet, astfel încât 

membrii comisiei să poată fi informaţii asupra tuturor aspectelor, iar în urma 

discuţiilor ce se vor purta, comisia să aprecieze asupra oportunităţii etapelor 

ulterioare ale analizei. 

Cu privire la asigurarea audienţelor pentru perioada                         

1 – 5 octombrie  a.c., plenul comisiei hotărăşte după cum urmează : 

• marţi 2 octombrie şi miercuri 3 octombrie  -  domnul deputat                  

Mihail Sireţeanu 

• joi 4 octombrie  - domnul deputat Petre Ungureanu 

urmând ca în ziua de 5 octombrie a.c. audienţele să fie asigurate 

prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul 

preşedinte  Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

În zilele de 26 şi 27 septembrie 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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