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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 6 şi 7 iunie 2006 
 

Şedinţa comisiei din 6 iunie 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.   Discuţii şi dezbateri asupra informării privind stadiul analizei aspectelor sesizate în memoriul 

Arhiepiscopiei Romano-Catolice, privind construcţia din imediata vecinătate a Catedralei Sf. Iosif. 
2.  Informare privind răspunsul Ministerului Sănătăţii la invitaţia pentru audiere adresată                        

de comisie. 
3.    Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada  29 mai – 2 iunie a.c.  
4.     Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 
5.     Stabilirea programului de audienţe în perioada  12 - 16 iunie a.c. 
6.     Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 
7.     Diverse. 

 
Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus dezbaterii plenului 

primul punct al ordinei de zi, respectiv informarea privind stadiul analizei aspectelor sesizate în 
memoriul Arhiepiscopiei Romano-Catolice, privind construcţia din imediata vecinătate a 
Catedralei Sf. Iosif. Din prezentările făcute privind situaţia acestui memoriu s-au desprins 
următoarele aspecte : 

• urmare transmiterii unei adrese Inspectoratului de Stat în Construcţii, 
această instituţie a răspuns comisiei, din al cărui cuprins reies anumite probleme în legătură cu 
modul în care s-au solicitat etapele premergătoare atribuirii autorizaţiei de construcţie. 

• până în momentul actual – nu s-a primit răspuns din partea celorlalte două 
instituţii sesizate de comisie, respectiv din partea Primăriei Municipiului Bucureşti şi Primăriei 
Sectorului 1.  

• s-a primit la comisie o întâmpinare din partea consorţiului – titular de 
investiţii, care, informează comisia în legătură cu demersurile făcute încă din anul 1997, 
parcurgând – în acest sens - toate etapele.  
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Au luat cuvântul domnii deputaţi Aurelian Pavelescu,  Ioan Dumitru Puchianu, 
Mircea Costache, Ilie Merce şi Nicolae Bădălău. 

În urma discuţiilor s-au reţinut următoarele :  
• domnul deputat Aurelian Pavelescu a precizat că : va pune la dispoziţia 

comisiei  Raportul integral al Inspectoratului de Stat în Construcţii ; toţi înalţii prelaţi ai 
Vaticanului, au avertizat România să oprească lucrările, arătând că se afectează grav atât 
structura de rezistenţă a Catedralei, dar şi viaţa religioasă din Catedrală ; a propus audierea 
Primarului Municipiului Bucureşti, Primarului Sectorului 1 şi audierea Ministrului de Externe – 
domnul Mihai Răzvan Ungureanu. 

• domnul preşedinte Tudor Mohora a menţionat că – din adresa 
Inspectoratului de Stat în Construcţii – se observă că, fără o serie de avize, Primarul Sectorului 1 
a eliberat o autorizaţie de construcţie ; că, mai întâi, trebuie chemat la un dialog                        
Primarul Sectorului 1, ocazie cu care să fie întrebat care au fost motivele ce au stat la baza 
emiterii autorizaţiei de construcţie, fără să aibă şi celelalte avize. 

• domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu a considerat că, în primul rând, ar 
trebui invitat la comise Primarul Sectorului 1, din Raportul Inspectoratului de Stat în Construcţii 
reieşind clar că nu s-au respectat procedurile privind eliberarea autorizaţiei de construcţie ; în al 
doilea rând, ar trebui invitaţi la comisie şi reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, 
deoarece la dosarul de avizare, există şi un aviz al acestui minister, precum şi invitarea 
conducerii Inspectoratului de Stat în Construcţii. 

• domnul deputat Mircea Costache a menţionat că – pentru început – trebuie 
observat în ce constă abuzul, pentru ca acest caz să intre sub incidenţa acestei comisii, care sunt 
încălcările de lege şi care sunt instituţiile ce trebuiesc mobilizate pentru remedierea situaţiei. 

• domnul deputat Ilie Merce a propus ca, pentru început, să se verifice care 
anume organism s-a sesizat cu acest caz şi ce demersuri s-au efectuat, până în momentul actual, 
având în vedere faptul că  petiţionarul a sesizat deja toate instituţiile statului.  

• domnul deputat Nicolae Bădălău a fost de acord cu precizările făcute de 
către colegul deputat Ilie Merce, în sensul că trebuie aşteptat răspunsul instituţiilor sesizate deja 
de către comise, iar după aceea se poate proceda şi la audierea persoanelor implicate în această 
situaţie. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora a propus amânarea discuţiilor pentru şedinţa de 
marţi de săptămâna viitoare, şedinţă în care plenul comisiei să ia o decizie finală. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată în unanimitate 

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a 
supus dezbaterii plenului informarea privind răspunsul Ministerului Sănătăţii la invitaţia pentru 
audiere adresată de comisie. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora şi-a exprimat nemulţumirea faţă de răspunsul 
primit din partea Ministerului Sănătăţii şi a informat plenul comisiei de faptul că a întâmpinat 
reale greutăţi pentru a lua legătura cu domnul ministru Eugen Nicolăescu. Neputând să intre în 
legătură cu domnul ministru, a lăsat un mesaj la secretariatul Ministerului Sănătăţii,                        
cu precizarea că sesizarea înaintată comisiei de către Filiala germană a Amnesty International - 
reprezintă o situaţie deosebit de gravă şi Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor are interesul                  
– ca împreună cu Ministerul Sănătăţii – să lămurească toate aspectele sesizate în memoriu, după 
care să poată da răspunsul cuvenit petiţionarei. 
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Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu, exprimându-şi punctul de vedere faţă de 

acest răspuns, a făcut precizarea că acesta este de-a dreptul scandalos şi reprezintă o sfidare la 
adresa Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor şi a propus revenirea cu o nouă adresă către 
Ministerul Sănătăţii, cu menţiunea că între instituţiile Statului ar trebui să existe un minim 
respect.  

Domnul deputat Cătălin Micula susţine afirmaţia făcută de către antevorbitorii săi, 
colegi deputaţi şi a precizat că invitaţia ar trebui respectată şi onorată dacă nu de domnul 
ministru, atunci de un secretar de stat. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora a propus reinvitarea la un dialog în cadrul 
comisiei, a domnului ministru sau a unui secretar de stat, pentru şedinţa de săptămâna viitoare. 
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

 
La punctul trei al ordinei de zi, respectiv analiza aspectelor sesizate în memoriile 

înregistrate la comisie în perioada 29 mai – 2 iunie a.c., plenul a consultat situaţia celor                      
32 cauze, privitoare la nemulţumirile cetăţenilor (vizând presupuse abuzuri şi ilegalităţi ale 
autorităţilor publice locale, soluţii ale instanţelor judecătoreşti, conflicte locative, conflicte de 
muncă, litigii privind recunoaşterea unor drepturi de proprietate, conflicte între persoane fizice şi 
favorizări ale structurilor aparţinând poliţiei). 

Domnul deputat Cătălin Micula a solicitat informaţii cu privire la dosarul înaintat 
comisiei de către Trustul de Presă ARTPRES – Dâmboviţa.  

Domnul preşedinte Tudor Mohora, răspunzând solicitării, a menţionat că                 
Trustul de Presă ARTPRES Dâmboviţa s-a adresat comisiei reclamând unele nereguli săvârşite 
de Consiliul Naţional al Audiovizualului, privind acordarea unor licente TV, în data de                        
29 mai a.c., pentru ca după primirea răspunsului, comisia să poată decide asupra etapelor 
ulterioare ale analizei. 

În acelaşi context, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei plenului 
sesizarea primită din partea domnului deputat Nicolae Popa, care a solicitat audierea în comisie a 
domnului Ralu Filip, în legătură cu acordarea licenţelor de emisie Radio TV de către Consiliul 
Naţional al Audiovizualului. În acest sens, a propus multiplicarea acestei sesizări şi luarea în 
discuţie a acesteia în şedinţa de săptămâna viitoare, propunând invitarea colegului deputat 
Nicolae Popa, în plenul comisiei, pentru ca acesta să facă o prezentare mai amănunţită a cazului 
sesizat. 

Anunţat de către secretariatul tehnic al comisiei, că tocmai s-a primit răspunsul 
Consiliului Naţional al Audiovizualului, domnul preşedinte Tudor Mohora a luat act de acest 
răspuns, prezentându-l - spre dezbatere - şi celorlalţi colegi deputaţi. Dând citire răspunsului 
respectiv, s-a reţinut faptul că – potrivit competenţelor ce revin C.N.A.-ului – acesta va  trimite 
un răspuns Trustului de Presă ARTPRES Târgovişte, după analizarea contestaţiei depusă de 
această societate, după care se va transmite şi comisiei soluţiile adoptate. 

Domnul deputat Mircea Costache a pus în discuţie situaţia existentă la punctul              
12 din borderoul întocmit privind dosarele înregistrate la comisie, respectiv sesizarea primită din 
partea Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor din Senatul României, privind sesizările domnului 
Alin Tocan – Director al ziarului „Ziua de Iaşi” şi care se referă – în principal - la abuzurile 
săvârşite de către deputatul Relu Fenechiu.  
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Răspunzând acestei solicitări, domnul preşedinte Tudor Mohora, a precizat că 
domnul Alin Tocan – Director al ziarului „Ziua de Iaşi” a sesizat, personal, comisia noastră în 
data de 19 aprilie a.c., în urma căreia memoriul a fost înaintat Băncii Naţionale a României, 
instituţie de la care s-a primit şi un răspuns pe 5 iunie a.c. Ca urmare, acest răspuns va fi transmis 
şi petiţionarului. 
 

La punctul „Diverse” al ordinei de zi, domnul deputat Mircea Costache a readus 
în discuţie sesizarea primită din partea domnului Toma Bălăşoiu, care, urma să revină la comisie 
cu prezentarea unor elemente noi privind falimentarea Băncii Internaţionale a Religiilor şi a 
precizat că în urma primirii în audienţă a domnului Ion Popescu – fost Director al                        
Băncii Internaţionale a Religiilor şi a domnului Iulian Creţu – fost Primar General, aceştia au 
lăsat la comisie unele documente care – aşa după cum susţin – pot reprezenta elemente noi aduse 
la dosar. 

 
Referitor la asigurarea audienţelor  la comisie,  în săptămâna 12 - 16 iunie  a.c., 

plenul a luat act de următoarele oferte : 
• marţi 13 iunie  a.c.  - domnul deputat Cătălin Micula, 
• miercuri  14 iunie  a.c. - domnul deputat Becsek Garda Dezso, 
•   joi 15 iunie  a.c.  - domnul deputat Ilie Merce, 

urmând ca în zilele de 12 şi 16 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 ziua de 7 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 
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