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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 30, 31 mai şi 1 iunie 2006 

 
Şedinţa comisiei din 30 mai a.c. 
La şedinţă au participat 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,                  
Mircea Costache, Aurelian Pavelescu şi Ioan Dumitru Puchianu, lipsind motivat domnul deputat 
Valer Dorneanu. 

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 şi dezbaterea aspectelor sesizate în memoriul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Creşterea Bovinelor Arad. 

2     Analiza aspectelor sesizate în dosarele intrate la comisie în perioada 22 – 26  mai  2006 ; 
3.    Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 
4.    Asigurarea audienţelor la comisie în perioada 5 – 9  iunie 2006 ; 

          5.    Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 
6.    Diverse. 
 

Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Tudor Mohora a făcut o scurtă prezentare a 
aspectelor sesizate în memoriul înaintat comisiei de către  Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Creşterea Bovinelor Arad şi a menţionat că : staţiunea deţine respectivele suprafeţe de 
teren încă din anul 1890, funcţionând neîntrerupt ; sunt considerate îndreptăţite să primească 
drept de proprietate pe acelaşi amplasament, atât un număr de 307 persoane, dar şi două cabinete 
aparţinând unor avocaţi individuali ; cele 307 persoane nu au acte doveditoare care să facă 
dovada dreptului de proprietate asupra respectivelor terenuri ; deşi respectivele suprafeţe de teren 
se află  în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului, aceasta nu se constituie parte pentru a 
contesta decizia primăriei şi a Comisiei judeţene pentru aplicarea fondului funciar.  

Invitaţi să-şi spună punctul de vedere, pe acest subiect, au luat cuvântul  domnii 
deputaţi Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei, Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei, 
Mircea Costache şi Ilie Merce. 
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În urma discuţiilor purtate s-au făcut următoarele propuneri cu privire la solicitarea 

unui punct de vedere din partea : 
• Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ; 
• Agenţiei Domeniilor Statului – pentru a vedea de ce nu s-a sesizat în legătură cu 

solicitarea Comisiei locale ;  
• Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - sesizând                        

H.G. nr.35/2006 care nu este pusă în aplicare şi H.G. nr.1838/2005 care permite comisiilor de 
fond funciar să poată solicita teren pentru compensarea cu teren echivalent de la staţiunile de 
cercetare ;  

• solicitarea unor lămuriri Comisiei locale Arad pentru a prezenta documentaţia 
potrivit căreia cele 307 persoane fizice sunt proprietarii de drept pe amplasamentele staţiunii de 
cercetare. 

Totodată, domnul preşedinte Tudor Mohora a propus ca subcomisia de lucru 
însărcinată cu cercetarea cazurilor pe probleme de agricultură, respectiv Subcomisia III, să 
analizeze situaţia, iar punctul de vedere cu privire la apărarea patrimoniului staţiunilor de 
cercetare să fie adus şi la cunoştinţa reprezentanţilor presei.  Membrii comisiei au fost de acord 
cu aceste propuneri. 

 
La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, respectiv analizarea aspectelor sesizate în 

memoriile înregistrate la comisie în perioada 22 – 26 mai a.c., domnul deputat Mircea Costache 
a solicitat informaţii suplimentare la memoriul adresat comisiei de doamna Panseluţa Sofian               
din Suceava. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora, răspunzând solicitării în cauză, a precizat că 
memoriul se referă la atribuirea unui titlu de lichidator, fără îndeplinirea condiţiilor legale. 

 
Referitor la asigurarea audienţelor  la comisie,  în săptămâna  5 - 9 iunie  a.c., plenul 

a luat act de următoarele oferte : 
• marţi 6 iunie  a.c.  - domnul deputat Radu Lambrino, 
• miercuri  7 iunie  a.c. - domnul deputat Mircea Costache, 
•   joi 8 iunie  a.c.  - domnul deputat Ilie Merce, 

urmând ca în zilele de 4 şi 9 iunie a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul 
preşedintelui comisiei. 

 
La punctul „Diverse” al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a adus la 

cunoştinţa membrilor comisiei sesizarea Trustului de Presă „ARTPRES” Târgovişte, prin care a 
sesizat „abuzul de putere” practicat împotriva acestei societăţi de către membrii Consiliului 
Naţional al Audiovizualului la concursul de acordare a licenţelor TV. De asemenea,                        
în memoriu se reclamă faptul că, printr-o decizie politică, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a acordat respectiva licenţă TV,  pentru municipiul Târgovişte, Societăţii „Universul 
Dâmboviţean” S.R.L. 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora a înştiinţat plenul că sesizarea a fost transmisă 

Consiliului Naţional al Audiovizualului, cu solicitarea de a soluţiona contestaţia depusă de petent 
în termen legal şi după primirea răspunsului din partea acestei instituţii, comisia va putea aprecia 
asupra oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei. 

Membrii comisiei au fost de acord cu demersul efectuat de către comisie. 
Cu privire la sesizarea primită din partea domnului Toma Bălăşoiu din Bucureşti, 

domnul preşedinte Tudor Mohora a menţionat că, petiţionarul s-a adresat comisiei încă din 
legislatura anterioară şi revenind cu o nouă sesizare a solicitat redeschiderea dosarului privind 
falimentarea Băncii Internaţionale a Religiilor. Domnul preşedinte Tudor Mohora a precizat că 
acest caz se poate redeschide, numai dacă - pe lângă toate aspectele sesizate anterior - se aduc 
elemente noi, astfel încât comisia să nu repete o cercetare, pe aceleaşi aspecte,  făcută deja în 
legislatura anterioară.  

Domnul deputat Mircea Costache, a fost de acord cu cele spuse de domnul preşedinte 
Tudor Mohora, propunând constituirea unei comisii de anchetă după ce se va solicita acest lucru 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor.  Pe acest aspect, şi-a exprimat acordul şi domnul 
deputat Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei.  

 
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

a declarat şedinţa închisă. 
În zilele de 31 mai şi 1 iunie 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 
 

 

 

 

 

 
 
 
 


