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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 11, 12 şi 13 septembrie 2007 

 
Şedinţa comisiei  din 11 septembrie 2007 
 

La şedinţă 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, Cornel Ştirbeţ, Petre Ungureanu şi                 
Niţulescu Teodor. 

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.   Informare privind răspunsul Curţii de Conturi la memoriul domnului deputat 

Becsek Garda Dezso, cu privire la unele aspecte vizând modul de administrare a 
patrimoniului public şi privat al statului de către Direcţia Silvică Harghita – Ocolul Silvic 
Gheorghieni din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor. 

2.    Informare privind memoriul Asociaţiei Române de Urologie. 
3.    Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 3 – 7 septembrie 2007. 
4. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                            

17 - 21 septembrie 2007. 
5.    Activitate pe subcomisii de analiză. 
6.    Diverse. 
 
La primul punct al ordinei de zi : 

• domnul deputat Becsek Garda Dezso a precizat faptul că ar fi dorit să 
definitiveze un material mult mai explicit despre cazul în speţă, dar datorită unor probleme 
ce s-au ivit în teritoriu, nu a putut aduce în faţa colegilor deputaţi respectivul material. 
Astfel, domnul deputat Becsek Garda Dezso a propus amânarea discutării acestui caz, 
până săptămâna viitoare, ocazie cu care va aduce şi un material scris. 

În acest context, domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu a menţionat că               
– dacă plenul comisiei va hotărî invitarea la un dialog a domnului Dan Drosu Şaguna –              
să fie prezentate, cu această ocazie,  şi celelalte cazuri similare aflate în evidenţa comisiei. 
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La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi : 
• domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei plenului Informarea 

privind memoriul Asociaţiei Române de Urologie, din cuprinsul căruia se reţine solicitarea 
cercetării - de către comisie – „în ce măsură investigaţia jurnalistică din aceste cazuri a 
fost desfăşurată sau nu cu bună credinţă, dacă a urmat cursul firesc bazat pe dovezi 
concrete şi pe respectarea legislaţiei în vigoare prin sesizarea din oficiu a instituţiilor în 
drept”. 

• în urma discuţiilor, membrii comisiei şi-au exprimat acordul cu privire la 
transmiterea respectivului memoriu Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă, iar după primirea răspunsului, comisia să poată aprecia asupra etapelor ulterioare ale 
analizei. 

 
Înainte de a trece la discutarea celui de-al treilea punct al Ordinei de zi, domnul 

preşedinte Tudor Mohora a informat plenul comisiei asupra câtorva chestiuni : 
• în perioada vacanţei parlamentare, comisia a funcţionat permanent ; 
• prin rotaţie, săptămânal, atât audienţele, cât şi cursul lucrărilor comisiei au 

fost asigurate de către un consilier ori expert, astfel încât activitatea comisiei s-a desfăşurat 
în cele mai bune condiţii, toată corespondenţa – din perioada verii – fiind direcţionată şi 
soluţionată într-un mod eficient. 

• cu sprijinul Direcţiei pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, s-a 
definitivat un program special de evidenţă a tuturor petiţiilor intrate la comisie, cât şi a 
cursului fiecărei lucrări în parte, astfel încât acest program poate fi exploatat în vederea 
elaborării unor statistici pe : domenii de activitate, pe judeţe ori pe destinatari (instituţiile 
ce au fost sesizate de către comisie, cu soluţionarea cazurilor), cât şi statistici din care să 
reiasă procentul şi modul de soluţionare al tuturor memoriilor adresate de cetăţeni. 

Luând cuvântul, domnul deputat Ilie Merce a dorit să sublinieze necesitatea 
organizării unor Conferinţe de presă, cel puţin trimestrial, pentru a se face cunoscute mai 
bine opiniei publice multitudinea de probleme cu care este sesizată comisia.                           
Faţă de această solicitare, domnul preşedinte Tudor Mohora şi-a exprimat acordul,                   
cu menţiunea ca respectiva Conferinţă de presă să aibă loc chiar la două săptămâni.  

Cu privire la prezentarea Raportului de activitate al Subcomisiei de anchetă 
parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran, domnul preşedinte 
Tudor Mohora a amintit  membrilor comisiei că acesta se află – în continuare – înscris pe 
ordinea de zi a lucrărilor Plenului Camerei Deputaţilor, urmând a fi luat în discuţie, 
urmând ca, ulterior, acesta să decidă asupra următoarelor etape ale analizei.  

 
La punctul trei al ordinei de zi : 
Cu privire la analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 3 – 7 septembrie 2007, 

membrii comisiei s-au declarat de acord cu soluţiile propuse de compartimentul tehnic 
privind modul de soluţionare, într-o primă etapă, a  celor 11 cazuri înscrise în borderoul de 
şedinţă.  Dintre acestea, domnul preşedinte Tudor Mohora a solicitat informaţii atât cu 
privire la  memoriul Sindicatului “Solidaritatea 2002” din Arad, cât şi cu privire la 
memoriul domnului Gorun Adrian – Secretar General în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului. 
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În primul caz, consilierul căruia i-a fost repartizat dosarul a precizat că Sindicatul 
“Solidaritatea 2002” din Arad, a sesizat comisia asupra unor abuzuri ce ar fi fost săvârşite 
la nivelul autorităţii publice locale Arad, memoriu ce urmează a fi transmis Prefecturii 
judeţului Arad. În ceea ce priveşte memoriul domnului Gorun Adrian – Secretar General 
în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, doamna consilier Cornelia 
Costin a menţionat că, petiţionarul solicită sprijin împotriva hărţuirii politice, la care este 
supus de către Partidul Naţional Liberal. Plenul comisiei a hotărât ca – în şedinţa de 
săptămâna viitoare – cazul respectiv să fie înscris pe ordinea de zi, pentru discuţii. 

 
La punctul patru al ordinei de zi, respectiv asigurarea  audienţelor pentru perioada 

17 - 21 septembrie  a.c., plenul comisiei a hotărât după cum urmează : marţi                            
18 septembrie  -  domnul deputat Becsek Garda Dezso; miercuri 19 septembrie  - domnul 
deputat Ilie Merce şi joi 20 septembrie  - domnul deputat Petre Ungureanu, urmând ca în 
ziua de 21 septembrie 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 12 şi 13 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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