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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 28, 29, 30 şi 31 august 2006 
 

Şedinţele comisiei din 28 şi 29 august a.c. 
La şedinţe au fost prezenţi toţi membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – 

preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu – 
secretar, Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Cătălin Micula,                  
Valer Dorneanu, Mircea Costache, Aurelian Pavelescu şi Ioan Dumitru Puchianu. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Tudor Mohora. 
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată, în următoarea formulă : 

1.    Analiza dosarelor intrate la comisie pe perioada vacanţei parlamentare. 
2. Analiza materialelor sosite la memoriul privind cazul sesizat de către Arhiepiscopia 

Romano Catolică, referitor la construcţia din imediata vecinătate a Catedralei Sf. Iosif. 
3.   Analiza Proiectului Raportului de activitate a comisiei pe Semestrul I 2006. 
4.   Stabilirea programului privind audienţele în perioada 4 – 8 septembrie a.c. 
5.    Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus 
atenţiei membrilor comisiei cele două situaţii ale dosarelor intrate la comisie în perioada 
vacanţei parlamentare, respectiv : 

• cea din perioada 3 – 31 iulie a.c., perioadă în care s-au înregistrat un 
număr de 77 de memorii   şi  

• cea din perioada 1 – 28 august a.c. în care s-au înregistrat                   
44 de memorii, sesizări ce au reclamat aspecte privind justiţia, administraţia publică locală, 
învăţământul, sănătatea, neregulile în aplicarea Legii nr. 18/1991, litigiile locative, litigiile de 
muncă, conflictele între persoane fizice şi juridice, recalculările de pensii, neregulile în procesul 
de privatizare, abuzuri ale organelor de poliţie, dar şi nemulţumirile privind condiţiile din 
penitenciare. 

În urma discuţiilor purtate, membrii comisiei au fost de acord – în unanimitate - 
cu propunerile privind modul de analiză şi soluţionare a cazurilor sesizate, înscrise şi în 
borderoul întocmit de compartimentul tehnic. 

La punctul doi al ordinei de zi, au fost luate în discuţie ultimele materiale  primite 
de la Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti în data de 24 iulie şi  2 august a.c., precum şi 
răspunsul trimis de preşedintele comisiei noastre domnului senator Vasile Ioan Dănuţ 
Ungureanu – Preşedintele Comisiei de anchetă a Senatului privind investigarea condiţiilor de 
legalitate şi de oportunitate vizând construirea imobilului „Catedral Platza”, ca urmare a 
solicitării acestuia de a-i pune la dispoziţie documentaţia pe care o deţine comisia noastră, 
privind acest caz. 
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În urma discuţiilor, s-a stabilit ca aceste materiale să fie examinate de membrii 
comisiei, urmând ca în perioada imediat următoare comisia să reia discuţiile şi să decidă 
acţiunile ulterioare necesare pentru soluţionarea cazului. 
 

La punctul trei al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a prezentat 
plenului Proiectul de Raport de activitate al comisiei pe Semestrul I a.c., urmând ca membrii 
comisiei – după studierea acestuia – să prezinte observaţiile şi propunerile de îmbunătăţire ale 
acestuia. 

 
Asupra asigurării audienţelor în perioada 4 – 8 august a.c., membrii comisiei 

au hotărât după cum urmează : 
• marţi 5 august - domnul deputat Mihail Sireţeanu   
• miercuri 6 august  - domnul deputat Mircea Costache  
•   joi 7 august - domnul deputat Nicolae Bădălău. 

 
În zilele de 30 şi 31 august a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea în 

subcomisiile de lucru, procedând la  analiza şi dezbaterea aspectelor sesizate în memoriile 
repartizate pe subcomisii şi hotărând asupra propunerilor pe care urmează să le prezinte 
plenului. 

 
 

 
P R E Ş E D I N T E,    

  
                                    Tudor  Mohora       
 
 
 
 
 
 


