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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei  comisiei din 17 septembrie 2008 

 
La şedinţă participă toţi 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, Aurelian 

Pavelescu, Alexandri Nicolae, Sârb Gheorghe, Valer Dorneanu şi Ioan Dumitru 

Puchianu. 

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  8 - 12 septembrie 2008. 

2. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 22 – 26 septembrie 2008. 

3. Activitate pe subcomisii de analiză. 

    4.    Diverse.  
 
Înainte de a se trece la discutarea punctelor înscrise pe Ordinea de zi, domnul 

deputat Aurelian Pavelescu solicită audierea conducerii postului de televiziune OTV, 

având în vedere declaraţiile pe care aceştia le fac. De asemenea, Domnia sa 

precizează faptul că, aşa după cum s-a documentat, îi este cunoscut că, în legislatura 

2000 – 2004 Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei 

Deputaţilor a efectuat unele verificări şi cercetări cu privire la închiderea postului de 

televiziune OTV, moment în care au fost audiaţi atât domnul Dan Diaconescu, cât şi 

membrii conducerii Consiliului Naţional al Audiovizualului. 
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Pe de altă parte, domnul deputat Aurelian Pavelescu menţionează că faptele 

despre care domnul Dan Diaconescu face vorbire, pe postul său de televiziune,                  

sunt fapte extrem de grave, prezentând evenimentele întâmplate încă din anul 2002, 

odată cu închiderea postului de televiziune OTV şi modul cum acest  post a fost 

redeschis.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că nu este împotriva acestei 

solicitări, dar este bine să se ţină seama de două aspecte şi anume că : dacă ar fi 

vorba de o sesizare adresată comisiei din partea acestei televiziuni nu ar fi nici o 

problemă şi nici dacă ar fi vorba de o autosesizare a comisiei noastre, în respectiva 

cauză, ca entitate a Parlamentului, atunci acest lucru este posibil, având legătură cu 

atribuţiile parlamentare. Dar, mai întâi de toate, domnul preşedinte Tudor Mohora 

consideră că ar fi utilă o discuţie şi cu conducerea Comisiei pentru cultură, arte şi 

mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora solicită secretariatului tehnic al comisiei,              

să scoată din arhivă Stenograma audierilor care au avut loc, la vremea respectivă,                

cu privire la închiderea postului de televiziune OTV, precum şi dosarul, iar într-o 

şedinţă viitoare a comisiei, discuţiile să fie reluate pe această temă. 

Cu privire la Raportul Comisiei privind activitatea desfăşurată în Semestrul I al 

anului 2008, domnul preşedinte Tudor Mohora informează plenul comisiei asupra 

faptului că acest Raport se află în faza de finalizare, el urmând a fi prezentat şi pus în 

discuţia comisiei, într-o şedinţă viitoare. 

În continuare, domnul preşedinte Tudor Mohora supune atenţiei plenului primul 

punct al ordinei de zi, respectiv analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie, în perioada 8 - 12 septembrie  2008. 
Studiind borderoul de şedinţă întocmit, membrii comisiei sunt informaţi asupra 

aspectelor semnalate de către cetăţeni, în cele 12 memorii înregistrate în perioada de 

referinţă, aceştia exprimându-şi acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul 

tehnic privind modul de analiză şi verificare, într-o primă etapă.    
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Referindu-se la sesizarea adresată comisiei noastre de către reprezentanţii 

Teatrului de Operetă, domnul preşedinte Tudor Mohora informează plenul comisiei  de 

faptul că dosarul a fost înaintat deja Ministerului Culturii şi Cultelor. În urma acestei 

sesizări, respectivul minister a efectuat un control la faţa locului, spunând că totul este 

în regulă. Pe acest aspect, domnul preşedinte Tudor Mohora precizează faptul că a 

avut o discuţie cu domnul deputat Cătălin Micula – preşedintele Comisiei pentru 

cultură, arte şi mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor, discuţie în urma 

căreia s-a convenit ca şi această comisie să studieze materialele pe marginea acestui 

dosar, pentru ca împreună, Comisia pentru cultură şi Comisia pentru cercetarea 

abuzurilor să tragă o concluzie comună.  

Referindu-se la aspectele sesizate de către domnul deputat Becsek Garda 

Dezso, privind problemele din domeniul restituirilor terenurilor cu vegetaţie forestieră, 

domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că a fost sesizată şi instituţia 

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, cu solicitarea de a remite 

comisiei  noastre concluziile finale ale ultimului control efectuat. 

Cu privire la asigurarea audienţelor în perioada 22 - 26 septembrie a.c.,                 

plenul comisiei hotărăşte după cum urmează :  marţi – 23 septembrie a.c. – domnul 

vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu ; miercuri – 24 septembrie a.c. – domnul 

vicepreşedinte Radu Lambrino şi joi – 25 septembrie a.c. – domnul deputat Ilie Merce, 

urmând ca în zilele de 22 şi 26 septembrie a.c. audienţele să fie asigurate prin 

cabinetul preşedintelui comisiei. 

La punctul „Diverse” domnul deputat Ilie Merce îşi exprimă nemulţumirea 

referitoare la valorificarea Raportului Subcomisiei de anchetă parlamentară pentru 

cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare 

a acestuia, adoptat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.36/2007. De asemenea, 

menţionează că, nici până în prezent, deşi au fost sesizate de către Preşedintele 

Camerei Deputaţilor, instituţiile competente care trebuiau, în termen de 30 de zile, să 

dea un răspuns Camerei Deputaţilor, conform art.78 alin.3 din Regulamentul acesteia, 

nu au informat în legătură cu rezultatele verificărilor efectuate.  
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Domnul deputat Ilie Merce este de părere că s-ar impune o solicitare din 

partea Comisiei noastre, către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, cu rugămintea 

de a interveni pentru urgentarea trimiterii răspunsurilor solicitate. 

Vis a vis de această problemă, domnul preşedinte Tudor Mohora doreşte să 

facă următoarele precizări : cazul privind legalitatea retrocedării şi punerii în vânzare a 

Castelului Bran a fost reamintit şi în cuprinsul Raportului de activitate al comisiei pe 

Semestrul II al anului 2007, raport ce a fost - de altminteri - discutat şi aprobat în Plenul 

Camerei Deputaţilor ; instituţiile sesizate şi care aveau obligaţia de a răspunde 

Camerei Deputaţilor sunt : Curtea Constituţională – care, prin răspunsul său, 

precizează faptul că nu este de competenţa acestei instituţii de a se pronunţa ; 

Guvernul României – care susţine că s-a acţionat legal, constituţional, ş.a.m.d. şi 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care nu a trimis încă nici un 

răspuns ; în cazul acestei instituţii, conducerea Camerei Deputaţilor a întocmit o 

revenire către Parchetul General. Faţă de acest aspect, domnul preşedinte Tudor 

Mohora precizează că trebuie văzut dacă s-a primit vreun răspuns la această revenire. 

În încheiere, domnul preşedinte Tudor Mohora propune plenului comisiei 

înaintarea unei Întâmpinări către conducerea Camerei Deputaţilor, prin care să se 

solicite – conform regulamentului - prezentarea concluziilor Biroului Permanent în 

această speţă. 

Supusă la vot, această propunere a fost adoptată de membrii comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                 

Tudor Mohora declară şedinţa închisă, urmând ca – în continuare – domnii deputaţi  

să-şi desfăşoare 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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