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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 15, 16 şi 17 aprilie 2008 

 
 
 

La şedinţe participă 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, Gheorghe Sârb şi Cosmin 

Gabriel Popp. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                  

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

 

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă : 

1. Discuţii privind Raportul de activitate al comisiei pe semestrul II al anului 2007. 

2. Informare privind aspectele sesizate în memoriul adresat comisiei de către 

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.  

3. Analiza aspectelor sesizate în dosarele intrate la comisie în perioada 7 – 11 

aprilie 2008. 

4.   Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

5.    Diverse. 
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Şedinţa comisiei din 15 aprilie 2008 : 

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

atenţiei plenului Raportul de activitate al comisiei pe semestrul II al anului 2007, 

menţionând faptul că – din punct de vedere al conţinutului – acesta este unul bine 

întocmit, cuprinzător vis-a-vis de activitatea pe care a desfăşurat-o comisia în 

semestrul II al anului 2007. 

În continuare, domnul preşedinte invită membrii comisiei să-şi exprime 

eventualele observaţii în ceea ce priveşte conţinutul respectivului Raport,  bineînţeles 

acolo unde este cazul. 

Membrii comisiei, parcurgând fiecare capitol al Raportului de activitate pe 

semestrul II al anului 2007, şi-au exprimat aprecierea faţă de acesta, neavând de adus 

nici o obiecţie. 

În urma supunerii la vot, Raportul de activitate al comisiei pe semestrul II al 

anului 2007 este adoptat în unanimitate de colegii deputaţi – membrii ai comisiei, 

domnul preşedinte Tudor Mohora făcând precizarea că în zilele următoare respectivul 

Raport va fi înaintat Biroului Permanent pentru a fi pus în discuţia Plenului Camerei 

Deputaţilor. 

Mulţumind tuturor membrilor comisiei, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului cel de-al doilea punct al ordinei de zi, respectiv : Informarea 

privind aspectele sesizate în memoriul adresat comisiei de către Camera de Comerţ şi 

Industrie a Municipiului Bucureşti.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora informează plenul comisiei asupra faptului 

că, în memoriul respectiv, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti îşi 

exprimă nemulţumirea faţă de prevederile Legii nr. 335 din 3 decembrie 2007 – Legea 

camerelor de comerţ din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr.836/06.12.2007 şi doreşte sprijin pentru soluţionarea aspectelor sesizate, care aduc 

atingere bunei funcţionări a acesteia. 



 
 

 3

Ca modalitate de soluţionare a petiţiei adresate de către Camera de Comerţ 

şi Industrie a Municipiului Bucureşti, membrii comisiei hotărăsc înaintarea memoriului 

către cele două Comisii avizate în fond pentru raport la Legea nr.335/2007, respectiv 

Comisiei pentru indistrii şi servicii, precum şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

din cadrul Camerei Deputaţilor, iar în funcţie de răspunsul primit, comisia noastră v-a 

aprecia asupra etapelor ulterioare ale analizei. 

În legătură cu dreptul de iniţiativă legislativă a unui deputat, vis-a-vis de 

modificarea unei legi, domnul preşedinte Tudor Mohora aduce în discuţie necesitatea 

modificării Legii nr. 233/2002, comisia noastră întâlnind multe situaţii – în decursul 

activităţii ei – prin care s-a observat dificultatea prin care instituţiile statului sesizate cu 

soluţionarea diverselor probleme ale cetăţenilor, au transmis răspunsuri către comisia 

noastră, fiind situaţii în care aceste răspunsuri au sosit cu mult peste termenul prevăzut 

de lege, sau situaţii în care comisia este nevoită să revină de mai multe ori la un dosar, 

fără a primi nici un răspuns. 

O altă chestiune pe care domnul preşedinte Tudor Mohora doreşte s-o 

precizeze, este aceea potrivit căreia ar trebui să se stabilească exact care este profilul 

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, aşa cum este el 

reglementat în ţările Uniunii Europene, astfel încât cetăţenii să înţeleagă ce înseamnă 

o petiţie, ce trebuie să cuprindă ea, care este cursul acesteia în Parlamentul României 

şi modul în care urmează ea să fie valorificată. 

La punctul trei al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora supune 

atenţiei membrilor comisiei, analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie,  în perioada 7 – 11 aprilie 2008. 
Faţă de cele 24 petiţii, înscrise în borderoul de şedinţă, în perioada de 

referinţă, 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. 
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Cu privire la asigurarea audienţelor în perioada 21 - 25 aprilie a.c., plenul 

comisiei hotărăşte după cum urmează :  marţi – 22 aprilie a.c. – domnul deputat 

Aurelian Pavelescu ; miercuri – 23 aprilie a.c. – domnul vicepreşedinte Radu 

Lambrino şi joi – 24 aprilie a.c. – domnul secretar Mircea Costache, urmând ca în 

zilele de 21 şi 25 aprilie a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul preşedintelui 

comisiei. 

La punctul „Diverse”, domnul preşedinte Tudor Mohora, referindu-se la 

Raportul întocmit în urma deplasării delegaţiei Comisiei noastre în municipiile 

Miercurea-Ciuc şi Gheorghieni, aduce la cunoştinţa plenului faptul că domnul secretar 

al Primăriei municipiului Gheorghieni, şi-a exprimat dorinţa de a fi primit la o audiere,                 

pentru purtarea unor discuţii cu membrii comisiei. 

Domnul deputat Becsek Garda Deszo menţionează că ar fi deosebit de util 

dacă, pe lângă audierea domnului secretar al Primăriei municipiului Gheorghieni, ar fi 

invitaţi la discuţii atât Primarul municipiului Gheorghieni, cât şi conducerea Autorităţii 

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.  

Membrii comisiei sunt de acord cu propunerile formulate, stabilind ca 

moment al audierilor, şedinţa comisiei din 6 mai a.c. - orele 13,00. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte  

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

În zilele de 16 şi 17 aprilie  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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