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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 4, 5 şi 6 iunie 2007 

 
Şedinţa comisiei  din 5 iunie 2007 
 

La şedinţă au participat 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 au fost conduse de domnul deputat Tudor Mohora - preşedintele 
comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată, în următoarea formulă : 
1.  Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada  28 mai  - 1 iunie a.c. 
2.  Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada  11 - 15 iunie 2007. 
3. Dezbateri în Subcomisia de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii 

retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia, referitoare la 
întocmirea Raportului subcomisiei în urma verificărilor efectuate. 

4.  Diverse. 
 
Luând cuvântul, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei plenului                   

cel de-al treilea punct al ordinei de zi şi a făcut următoarle precizări : 
• după epuizarea discuţiilor în comisie, membrii subcomisiei de anchetă 

parlamentară să se întrunească în şedinţă pentru a discuta Proiectul de Raport  al 
Subcomisiei, iar ulterior acesta să fie prezentat tuturor membrilor Comisiei pentru 
Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii, în şedinţa de marţi, 12 iunie a.c. 

• în urma discuţiilor ce se vor purta în plenul comisiei, Raportul să fie trimis apoi şi 
Biroului Permanent, care, conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, îl va pune la 
dispoziţia Plenului, spre dezbatere şi adoptare.  

• termenul de depunere al Raportului este de 20 iunie a.c., dar se impune a fi trimis 
mai din timp, dat fiind şi faptul că se aşteaptă răspunsuri din partea autorităţilor 
competente, implicate în soluţionarea cazului, instituţii ce vor trebui să răspundă comisiei 
vis a vis de măsurile luate. 
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La primul punct al ordinei de zi : 
• domnul preşedinte Tudor Mohora invită membrii comisiei să consulte 

situaţia memoriilor înregistrate în perioada 28 mai – 1 iunie a.c.; 
• vis a vis de cele 28 de cauze, înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei au fost de acord, într-o primă fază, cu soluţiile propuse de 
compartimentul tehnic privind modul de soluţionare. 

în mod distinct, domnul secretar Mircea Costache a dorit să aducă în discuţie 
situaţia a numeroase persoane ce s-au adresat atât comisiei, cât şi biroului său parlamentar 
din judeţ, în legătură cu refuzul Casei de Economii şi Consemnaţiuni de a trece pe livrete 
dobânda aferentă, în special celor care au avut economii înainte de 1989 şi a subliniat 
faptul că se impune găsirea unor modalităţi de soluţionare a unor astfel de nemulţumiri 
adresate de cetăţeni, mai ales că numărul acestora este destul de mare.  

La punctul doi al ordinei de zi, respectiv asigurarea audienţelor pentru perioada                  
11 – 15 iunie  a.c., plenul comisiei hotărăşte după cum urmează : 

• marţi 12 iunie  -  domnul deputat Mihail Sireţeanu 
• miercuri 13 iunie  - domnul deputat Ilie Merce 
• joi 14 iunie  - domnul deputat Cornel Ştirbeţ  

urmând ca în zilele de 11 şi 15 iunie  a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul 
preşedintelui comisiei. 

  
Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                       

Tudor Mohora  a declarat şedinţa închisă. 
 
În zilele de 4 şi 6 iunie 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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