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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 16, 17 şi 18 mai 2006 

 
Şedinţa comisiei din 16 mai a.c. 
 
La şedinţă participă 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, Valer Dorneanu, Cătălin Micula,  Mircea Costache,                    

Aurelian Pavelescu şi  Ioan Dumitru Puchianu. 

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

1. Audierea domnului Nicolae Corin Lunganu – vicepreşedinte al Autorităţii 

pentru Valorificarea Activelor Statului – ora 13,00. 

2. Analiza şi dezbaterea memoriului adresat comisiei de către domnul 

GHEORGHIŢĂ  MARIN din Dorohoi, privind presupuse abuzuri ale autorităţii 

publice locale şi ale instanţelor judecătoreşti, în soluţionarea unor litigii locative 

(drept de proprietate locativ). 

3.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  8 - 12 mai  2006 ; 

4.   Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 

        5.    Asigurarea audienţelor la comisie în perioada 22 – 26  mai 2006 ; 

6.    Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 

7.   Diverse. 
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În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora  supune 

atenţiei plenului discutarea celui de-al doilea punct al ordinei de zi, respectiv 

memoriul adresat comisiei de către domnul GHEORGHIŢĂ  MARIN                    

din Dorohoi, care sesizează asupra unor abuzuri ale Primăriei Municipiului 

Dorohoi şi ale instanţelor judecătoreşti, în soluţionarea unor litigii locative        

(drept de proprietate locativ). 

Domnul preşedinte Tudor Mohora propune înaintarea memoriului 

autorităţilor competente, respectiv Consiliului Superior al Magistraturii,                

pentru efectuarea unei cercetări proprii şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Cu privire la cea de-a doua autoritate, domnul preşedinte Tudor Mohora propune şi 

solicitarea desemnării unui reprezentant cu atribuţii de control, care,  împreună            

cu un consilier al comisiei, să efectueze o cercetare locală, pentru obţinerea unor 

documente şi informaţii utile analizei cazului.  

Supusă la vot, propunerea este aprobată – în unanimitate – de plenul 

comisiei. 

 

Revenind la primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor 

Mohora anunţă prezenţa la audiere a domnului Nicolae Corin Lunganu – 

Vicepreşedintele  Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.  Totodată, 

informează plenul că, din discuţia purtată cu preşedintele instituţiei -                     

domnul Răzvan Orăşanu, a reţinut imposibilitatea acestuia de a participa la dialog, 

dar şi disponibilitatea pentru o întâlnire ulterioară. 

Discuţiile sunt înregistrate pe bandă magnetică, stenograma făcând parte 

integrantă din prezentul proces-verbal. 
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Concluzionând asupra dialogului purtat de comisie cu invitatul,                

domnul preşedinte Tudor Mohora reiterează propunerea unui dialog                    

cu Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul            

Răzvan Orăşanu, dialog care să privească atât cazul sesizat de către reprezentanţii 

Sindicatului Salariaţilor Societăţii Comerciale „REAL-PLEAŞA” Ploieşti,                

având în vedere atât complexitatea, cât şi celelalte probleme cu care se confruntă 

această autoritate. De asemenea, solicită reprezentantului Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului o mai strânsă colaborare cu comisia.  

Asupra situaţiei în speţă, domnul preşedinte Tudor Mohora propune 

constituirea unui colectiv, format din doi deputaţi, care, împreună cu un consilier  

al comisiei şi în prezenţa reprezentanţilor Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului, să procedeze la verificarea – pe teren - a aspectelor sesizate.  În acest sens, 

propune ca din colectiv să facă parte domnii deputaţi Mihail Sireţeanu, secretarul 

comisiei şi Cătălin Micula, urmând ca  domnul expert Marin Gheorghe să asigure 

asistenţa tehnică, din partea comisiei.  

Supuse la vot, toate aceste propuneri sunt aprobate în unanimitate. 

 

Procedând la analiza şi dezbaterea aspectelor sesizate în dosarele intrate 

la comisie în perioada  8 - 12 mai a.c., al treilea punct al ordinei de zi, domnul 

preşedinte Tudor Mohora invită deputaţii prezenţi să se pronunţe asupra soluţiilor 

propuse în cele 27 de memorii adresate comisiei, care privesc presupuse                 

abuzuri şi ilegalităţi ale autorităţilor publice locale, nemulţumiri faţă de soluţiile 
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instanţelor judecătoreşti, conflicte de muncă şi conflicte persoane fizice,                  

litigii privind recunoaşterea unor drepturi de proprietate, recalculări de pensii. 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, 

solicită informaţii cu privire la memoriile adresate comisiei de către  domnii              

Ioan Pisso şi Todea Ioan şi doamna Urian Susana, toţi domiciliaţi în Cluj-Napoca.  

Privind memoriul domnului Ioan Pisso din Cluj, preşedintele de               

şedinţă menţionează că petiţionarul  se referă la un litigiu pe care-l are                    

cu Ministerul Culturii şi Cultelor, autoritate care a fost deja sesizată de comisie. 

Referitor la sesizarea adresată comisiei de către domnul Ioan Todea               

din Turda, domnul consilier Iorga Nicolae informează faptul că petiţionarul se află 

într-un conflict cu Primăria Municipiului Turda, privind concesionarea unui teren, 

pentru ridicarea unei construcţii necesară desfăşurării obiectului de activitate                  

a societăţii comerciale pe care o conduce şi precizează că, într-o primă                    

etapă a cercetării, a solicitat punctul de vedere al Primarului Municipiului Turda. 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu consideră că memoriul trebuie                  

înaintat Prefectului judeţului Cluj, punct de vedere susţinut şi de domnul preşedinte 

Tudor Mohora.  

Asupra  memoriului adresat comisiei de către doamna Urian Susana           

din Cluj, domnul consilier Drăcea Marin informează că speţa se referă la                     

un conflict de muncă al petentei cu Direcţia Sanitară Cluj şi propune înaintarea 

memoriului, spre competentă analiză şi soluţionare, Consiliului Superior al 

Magistraturii.  

Asupra tuturor celorlalte dosare, membrii comisiei se declară de acord 

cu soluţiile  propuse de compartimentul tehnic.  
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Referitor la asigurarea audienţelor  la comisie,  în săptămâna                 

22 - 26 mai a.c., plenul ia act de următoarele oferte : 

• marţi 23 mai  a.c.  - domnul deputat Mihail Sireţeanu, 
• miercuri  24 mai a.c. - domnul deputat Cătălin Micula, 
• joi 25 mai  a.c.  - domnul deputat Ilie Merce, 

 
urmând ca în 22 şi 26 mai a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul 

preşedintelui comisiei. 

 

La punctul „Diverse” al ordinei de zi, domnul consilier Drăcea Marin 

aduce la cunoştinţa plenului comisiei că, pe 4 mai a.c., a fost la Parchetul de pe 

lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti, şi a purtat o discuţie cu numitul                

Chitaru Alecu, discuţie ce a fost înregistrată pe bandă audio, stenograma aflându-se 

deja în mapa de şedinţă a tuturor membrilor comisiei. De asemenea, precizează 

faptul că au fost înaintate comisiei şi copiile documentelor aflate în diplomatul 

despre care numitul Chitaru Alecu a făcut referire în memoriul său şi în discuţiile 

purtate cu reprezentantul comisiei, documente care privesc memorii, plângeri, 

referate şi corespondenţa petiţionarului pe tema privatizării fostului I.A.S. Cotnari 

şi a retrocedării unor terenuri. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora propune solicitarea unui punct de 

vedere din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, informaţie în urma 

căreia comisia să poată decide asupra oportunităţii audierii şi altor persoane. 

Supusă la vot, propunerea este aprobată în unanimitate.                

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte 

declară şedinţa închisă. 
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În zilele de 17 şi 18 mai 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 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 


