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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 26, 27 şi 28 februarie 2008 

 
 
 

La şedinţele din perioada 26 - 28 februarie a.c. au participat 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 şi Gheorghe Sârb, lipsind motivat domnul deputat Cosmin Gabriel Popp 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat                  

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

 

Supusă la vot, Ordinea de zi, pentru toate cele trei zile de şedinţă, a fost 

adoptată în următoarea formulă : 

1.   Informare privind rezultatul cercetărilor efectuate de delegaţia comisiei 

noastre împreună cu un reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu 

prilejul deplasării în municipiile Gheorgheni şi Mircurea Ciuc, din judeţul Harghita. 

2.  Informare cu privire la petiţia adresată de către Realitatea Media şi 

Automobil Clubul Român, referitor la taxa auto. 

3.    Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  18 – 22 februarie a.c. 
4.    Stabilirea audienţelor pentru săptămâna  3 – 7 martie a.c. ; 

5.    Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

6.    Diverse. 
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Şedinţa comisiei din 26 februarie a.c. 

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora, supunând 

atenţiei plenului informarea privind rezultatul cercetărilor efectuate de delegaţia 

comisiei noastre împreună cu un reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei 

Române, cu prilejul deplasării în municipiile Gheorghieni şi Miercurea Ciuc din judeţul 

Harghita, l-a invitat pe domnul secretar Mihail Sireţeanu care a făcut parte din această 

delegaţie, să facă o prezentare sintetică. 

Luând cuvântul, domnul secretar Mihail Sireţeanu a făcut următoarele 

precizări :  

• la comisie, au existat o serie de petiţii şi solicitări ale cetăţenilor 

care au venit în audienţă, sesizând numeroase nereguli în ceea ce priveşte domeniul 

retrocedărilor de terenuri forestiere din judeţul Harghita. 

• referitor la sesizarea domnului deputat Becsek Garda Deszo, 

înregistrată la comisie încă de la sfârşitul lunii noiembrie 2007, a menţionat că în 

cuprinsul acesteia, sunt relatate concluziile controlului efectuat în judeţul Harghita, de 

către domnul deputat Becsek Garda Deszo şi reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale 

pentru Restituirea Proprietăţilor.  

• în luna ianuarie a.c., o delegaţie din partea comisiei împreună cu un 

reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române, s-a deplasat în judeţul 

Harghita, mai precis în municipiile Gheorghieni şi Miercurea-Ciuc. La sediul                  

Primăriei municipiului Gheorghieni au fost audiaţi foarte mulţi cetăţeni care au adus la 

cunoştinţă o serie de nereguli – unele dintre acestea fiind foarte grave – din domeniul 

restituirii proprietăţilor. De asemenea, s-au purtat discuţii atât la sediul Inspectoratului 

de Poliţie al judeţului Harghita, cât şi la Prefectura municipiului Harghita, cu prefectul şi 

subprefectul. Urmare acestor discuţii, membrii delegaţiei comisiei propun : 

1. Sesizarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă                  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din cadrul Ministerului Public – doamna Laura 

Codruţa Koveşi şi a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii – doamna                  

Lidia Bărbulescu care, pe baza celor prezentate, să dispună măsuri de verificare şi 
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control care se impun, concomitent cu stabilirea activităţilor desfăşurate în unităţile de 

parchet teritoriale în dosarele instrumentate şi finalizate de aceştia ; 

2. Sesizarea Corpului de Control al Primului-Ministru în vederea declanşării 

unor cercetări în legătură cu abaterile disciplinare comise de unii funcţionari din cadrul 

Primăriei municipiului Gheorghieni. 

3. Înaintarea materialului de control la Inspectoratul de Poliţe al judeţului 

Harghita, pentru sesizarea din oficiu în legătură cu cele constatate cu referire la domnul 

secretar al Primăriei municipiului Gheorghieni – domnul Nagy Istvan şi a altor 

funcţionari publici, complici  ai acestuia, precum şi redeschiderea dosarelor 

nr.554/P/2007 şi nr.414/P/2007 de la Poliţia municipiului Gheorghieni, întrucât                  

– în opinia delegaţiei comisiei – soluţiile propuse sunt ca urmare a unor cercetări 

incomplete şi superficiale. 

4. Sesizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în legătură cu 

modul de alocare şi finanţare a imobilului construit în mod ilegal (motel) cu fonduri 

SAPARD, pe terenul dobândit de doamna Benedek Anna. 

5. Comisia propune atât doamnei Procuror General al României, cât şi 

Inspectoratului General al Poliţiei Române declinarea competenţelor de soluţionare a 

cazurilor ca fiind deosebit de complexe şi instrumentate în prezent de Inspectoratul de 

Poliţie al judeţului Harghita în favoarea Direcţiei Cercetări Pernale din Inspectoratul 

General al Poliţiei Române, sub directa supraveghere a Parchetului General de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

6. Întrucât unele din abaterile disciplinare comise de secretarul Primăriei 

oraşului Gheorghieni – domnul Nagy Istvan, sunt de natură penală, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.215/22.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare – Legea 

administraţiei publice locale, membrii comisiei au analizat cu celeritate aspectele 

incriminate, astfel că au convenit să propună domnului primar al Primăriei municipiului 

Gheorghieni – Pal Iosif, suspendarea acestuia din funcţie până la finalizarea 

cercetărilor efectuate de organele de urmărire şi numirea acestuia într-o funcţie potrivit 

competenţelor şi pregătirii sale profesionale. 
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În afară de tot ceea ce s-a scris în materialul prezentat şi datorită 

complexităţii cazului, domnul secretar Mihail Sireţeanu a solicitat membrilor comisiei 

acceptul pentru continuarea verificărilor şi cercetărilor în judeţul Harghita şi în acest 

sens, Domnia sa a propus invitarea la comisie atât a prefectului, cât şi a subprefectului 

judeţului Harghita, pentru a da lămuriri suplimentare. Au mai luat cuvântul :  

• domnul deputat Aurelian Pavelescu, care propune sesizarea 

Ministrului Internelor şi Reformei Administrative cu recomandare din partea comisiei în 

ceea ce priveşte luarea unor măsuri de destituiri din funcţie, precum şi sesizarea 

oficială a Prefectului judeţului Harghita de către comisia noastră ; sesizarea Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie, abuzul în serviciu fiind o infracţiune ce ţine de competenţa 

acestei instituţii a statului şi sesizarea Preşedintelui României, în calitatea sa de Şef al 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi coordonator al Serviciilor Secrete, pentru 

faptul că în judeţul Harghita s-a declanşat un adevărat fenomen în ceea ce priveşte 

problema retrocedărilor de terenuri forestiere. 

• domnul vicepreşedinte Radu Lambrino a susţinut ideea invitării la 

comisie a domnului Ministru al Internelor şi Reformei Administrative, mai ales pentru 

faptul că de mai mulţi ani de zile, domnul deputat Becsek Garda Deszo încearcă să 

facă lumină în cazurile sesizate de cetăţeni din judeţul Harghita şi nu numai, privind 

abuzurile săvârşite în zona retrocedărilor de terenuri forestiere, demersuri rămase – 

până în prezent – fără nici un rezultat. De asemenea, Domnia sa şi-a exprimat acordul 

cu privire la continuarea verificărilor şi cercetărilor, precum şi sesizarea tuturor 

instituţiilor competente cu soluţionarea cazurilor. 

•    domnul deputat Becsek Garda Deszo a menţionat faptul că     

Parlamentul României şi-a făcut datoria în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei din 

domeniul retrocedărilor terenurilor cu vegetaţie forestieră şi a reamintit faptul că încă 

din anul 1998 s-au făcut numeroase cercetări în acest domeniu.  

•  În legătură cu formarea unei comisii de anchetă parlamentară cu 

acordul Plenului Camerei Deputaţilor, domnul preşedinte Tudor Mohora a considerat  

că, deocamdată, acest demers să fie amânat.  Deoarece, pentru început, ar trebui să 
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se procedeze la audierea atât a prefectului, cât şi a subprefectului judeţului Harghita, 

dar şi aşteptarea răspunsurilor de la celelalte instituţii sesizate. În funcţie de concluziile 

desprinse în urma acestor demersuri, comisia va putea aprecia asupra oportunităţii 

formării unei comisii de anchetă parlamentară, mai ales şi pentru faptul că – pe adresa 

comisiei noastre – au sosit foarte multe petiţii în care se sesizează nereguli şi abuzuri 

săvârşite în domeniul restituirilor de terenuri cu vegetaţie forestieră din toată ţara şi nu 

numai din judeţele Harghita şi Covasna. 

• domnul secretar Mircea Costache a menţionat că, deşi celelalte 

instituţii ale statului şi-au făcut datoria (prefectura, poliţia), comisia noastră ar trebui să 

intervină şi la parchet, în aşa fel încât comisia să nu fie acuzată de vreo imixtiune, dar 

să facă în aşa fel încât lucrurile să nu mai meargă pe acelaşi curs ca şi până acum. 

Membrii comisiei au fost de acord cu toate propunerile formulate, pe 

parcursul tuturor discuţiilor. 

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                 

Tudor Mohora a supus atenţiei plenului petiţia depusă la comisie de către reprezentanţi 

ai „Realitatea Media” şi „Automobil Clubul Român” care sunt şi iniţiatorii, cu un număr 

de peste 120.000 de semnături ale cetăţenilor, cu referire la taxa auto.  

S-au purtat discuţii pe această temă, membrii comisiei exprimându-şi 

punctele de vedere, astfel : 

• domnul preşedinte Tudor Mohora a precizat faptul că acest 

conţinut al respectivei petiţii, a făcut obiectul şi unei moţiuni simple depuse în Camera 

Deputaţilor, cu această ocazie exprimându-se pe larg punctele de vedere politice ale 

reprezentanţilor tuturor grupurilor parlamentare. Totodată, Domnia sa a menţionat că 

ceea ce trebuie să facă comisia, în această problemă, este de a adopta acele măsuri 

regulamentare care să dea curs acestei petiţii, bineînţeles cu exprimarea unui punct de 

vedere faţă de cele înscrise. 

• domnul vicepreşedinte Radu Lambrino, a menţionat faptul că prin 

respectiva petiţie adresată comisiei,  se arată că există o mare susţinere din partea 

populaţiei şi se doreşte constatarea unui abuz săvârşit din partea Guvernului vis-a-vis 
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de perceperea acestei taxe. Partidul Democrat Liberal a făcut o moţiune simplă, 

moţiune care a fost susţinută de multe dintre partidele politice. În acest moment, P.D.L. 

doreşte să depună o moţiune de cenzură, datorită faptului că Guvernul nu a luat nici o 

măsură, chiar a ignorat moţiunea simplă care s-a aprobat în Parlament. 

• domnul secretar Mircea Costache a dorit să precizeze faptul că 

este de acord cu dezbaterea în continuare a problemelor legate de taxa auto, dar nu 

înţelege de ce această taxă, care în cele din urmă se va aplica unitar în Uniunea 

Europeană, devine liant pentru asemenea energii mediatice şi că la fel de  importante 

ar mai fi fost : siguranţa energetică a ţării, rezervele de petrol şi gaze naturale, 

industriile strategice (PETROM, DSTRIGAZ, ROMCIM, ROMTELECOM, etc.).  

• domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu a menţionat faptul că 

deja a fost votată în Parlament o moţiune simplă şi Guvernul are în discuţie modificarea 

acestei taxe de primă înmatriculare.  

• domnul deputat Becsek Garda Deszo şi-a exprimat dezacordul 

faţă de taxa de primă înmatriculare, considerând că s-a săvârşit un abuz din partea 

Guvernului, prin menţinerea acesteia. 

În finalul discuţiilor pe această temă, domnul preşedinte Tudor Mohora a 

supus la vot faptul că petiţia primită şi semnată de „Realitatea Media” şi „Automobil 

Clubul Român” este o petiţie corectă, că ea sesizează o problemă corectă şi că aduce 

în atenţia Guvernului chestiuni pe care acesta să le aibă în vedere în momentul în care 

se vor face propuneri de modificare şi că trebuie să se acţioneze într-o manieră 

rezonabilă şi raţională, în acord cu interesele cetăţenilor României şi în acord cu 

practicile şi cu normele europene. 

De asemenea, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino a dorit să mai 

adauge o precizare : aceea, ca în cadrul comisiei, să se ia o decizie - prin vot - dacă 

taxa de primă înmatriculare constituie un abuz sau nu şi apoi punctul de vedere al 

comisiei să fie prezentat Guvernului României. 
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Faţă de cele de mai sus, membrii comisiei au votat „pentru”, existând o 

„abţinere” din partea Partidului Naţional Liberal. 

La cel de-al treilea punct al ordinei de zi, domnul preşedinte                  

Tudor Mohora a supus atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile 

înregistrate la comisie,  în perioada 18 - 22 februarie 2008. Membrii comisiei şi-au 

exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic privind modul de 

analiză şi verificare, într-o primă etapă,  a acestor memorii. 

Cu privire la asigurarea audienţelor pentru perioada 3 – 7 martie a.c., 

plenul comisiei a hotărât după cum urmează :  marţi – 4 martie a.c. – domnul 

vicepreşedinte Radu Lambrino ; miercuri – 5 martie a.c. – domnul deputat Ioan 

Dumitru Puchianu şi joi – 6 martie a.c. – domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu, 

urmând ca în zilele de 3 şi 7 martie a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul 

preşedintelui comisiei. 

În zilele de 27 şi 28 februarie 2008,  domnii deputaţi 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 adresate comisiei. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 
                          Tudor  Mohora 
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