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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 6 şi 7 martie  2007 

 
 

Şedinţa comisiei  din 6 martie  2007 
 

La şedinţă participă 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, Mircea Costache,  Aurelian Pavelescu şi 

Ioan Dumitru Puchianu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                 

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

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

1.  Informare privind memoriul adresat de către S.C.”Grandagri” SRL 
Deta, judeţul Timiş. 

2.   Informare privind răspunsurile Autorităţii Naţionale pentru restituirea 
Proprietăţilor urmare sesizării comisiei, referitor la situaţia memoriilor înaintate 
în anul 2006. 

3. Informare privind stadiul analizei aspectelor sesizate în memoriul 
adresat comisiei de către cei 9 consilieri ai Consiliului Local al comunei               
Poşta Câlnău, judeţul Buzău. 

4. Analiza memoriilor intrate la comisiei în perioada 26 februarie –                
2 martie a.c. 

5. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                 
12 – 16 martie 2007. 

6. Diverse. 
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Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Tudor Mohora supune 

atenţiei plenului scrisoarea Grupului Parlamentar Partidul România Mare, prin 

care se comunică comisiei noastre decizia de nominalizare, în funcţia de secretar 

al comisiei, a domnului deputat Mircea Costache. 

Supusă la vot, această propunere este adoptată de membrii comisiei. 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora aduce la cunoştinţa 

plenului comisiei faptul că, din partea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 

a sosit înştiinţarea potrivit căreia domnii deputaţi Ştirbeţ Cornel şi                

Ungureanu Petre vor fi membrii ai Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii a Camerei Deputaţilor. 

Revenind asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, domnul 

preşedinte Tudor Mohora invită membrii comisiei la discutarea primului punct, 

respectiv  Informarea privind memoriul adresat de către S.C.”Grandagri” SRL 

Deta, judeţul Timiş. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu menţionează că   

memoriul respectiv ar trebui  înaintat Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 

având în vedere faptul că în memoriu se face vorbire despre un coleg deputat. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora precizează că – dacă în astfel de 

situaţii se observă existenţa unor elemente certe de abuz în exercitarea mandatului 

unui deputat – comisia noastră s-ar putea implica, dar – în cazul de faţă – fiind 

vorba de un litigiu comercial între două persoane fizice, cu privire la conduita 

deputatului, această problemă este de competenţa Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi care are şi instrumente pentru ca – eventual – să adopte unele măsuri. 
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Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, este de părere că înaintarea unor 

astfel de memorii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nu este o decizie 

tocmai bună, mai ales că – în cazul de faţă – este vorba despre un litigiu comercial 

care s-a şi judecat înainte ca persoana respectivă să fi avut calitatea de deputat.            

De asemenea, Domnia sa consideră că o intervenţie către organele abilitate în 

soluţionarea cazului, ar fi necesară din partea comisiei noastre, fiind împotriva 

transmiterii sesizării respective către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

aceasta neputându-se implica în soluţionarea obiectului dosarului, ci doar ar putea 

da – eventual – o sancţiune minoră domnului deputat implicat în litigiul comercial. 

Domnul secretar Mihail Sireţeanu menţionează că aspectele sesizate 

în memoriul S.C.”Grandagri” SRL Deta nu fac obiectul de soluţionare nici a 

comisiei noastre şi nici a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, soluţionarea 

cazului fiind de competenţa instanţelor judecătoreşti. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu precizează că,                

în memoriului adresat comisiei, nu se face nici o trimitere la săvârşirea vreunui act 

de corupţie sau încercări de influenţare a vreunei instanţe, existând totodată                 

– la dosar – şi o hotărâre judecătorească, pusă în executare, ca atare comisia 

noastră poate transmite un răspuns petiţionarilor.  

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu întăreşte ideea de 

transmitere a petiţiei către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în vederea 

verificării şi analizării aspectelor reclamate şi nu este de acord să se trimită un 

răspuns formal petiţionarilor. 

Domnul vicepreşedinte Radu Lambrino menţionează faptul că,                

în urma discuţiilor pe care le-a avut cu reprezentanţii acestei societăţi comerciale, 

la sediul cabinetului său parlamentar, a reţinut faptul că aceşti oameni vor să-şi 
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recupereze banii, să se pună în executare sentinţa judecătorească şi nu să acuze 

vreun deputat. De asemenea, Domnia sa este de părere că – înainte de a se remite 

petiţia Comisiei juridice – ar fi necesară o discuţie şi cu domnul deputat                

Sandu Gabriel, în vederea determinării acestuia de a înapoia banii cuveniţi 

reprezentanţilor societăţii, fapt ce a fost dovenit printr-o sentinţă judecătorească. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ subliniază faptul că, prin refuzul 

Domniei sale de a trimite respectivul memoriu Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, a dorit – de fapt – să se găsească o modalitate de soluţionare a plângerii, 

la nivelul comisiei noastre, prin sesizarea organelor competente, deoarece o 

eventuală sesizare a Comisiei juridice – pe această temă – nu ar putea să                 

rezolve nimic.  

Domnul deputat Ilie Merce menţionează că această petiţie trebuie 

tratată cu seriozitate de către comisia noastră, propunând invitarea domnului 

deputat Sandu Gabriel – în plenul comisiei – pentru purtarea unui dialog, la finele 

căruia comisia să poată concluziona asupra etapelor ulterioare ale analizei. 

Domnul secretar Mihail Sireţeanu doreşte să mai facă o precizare şi 

anume aceea potrivit căreia, citind cu atenţie memoriul respectiv, a observat cine 

anume este executorul judecătoresc. Ca atare, Domnia sa propune întocmirea unei 

adrese şi către Asociaţia Executorilor Judecătoreşti, aceasta şi pentru faptul că 

S.C. ”Grandagri” SRL Deta dispune şi de bunuri care puteau fi executate. 

În finalul discuţiilor pe această temă, domnul preşedinte                 

Tudor Mohora propune invitarea domnului deputat Sandu Gabriel la o discuţie,            

la care să participe şi un deputat din Biroul comisiei, respectiv domnul 

vicepreşedinte Radu Lambrino care a purtat deja discuţii cu reprezentanţii 

societăţii comerciale la biroul său parlamentar şi cunoaşte bine aspectele sesizate 
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de petiţionari, iar în măsura în care se va aprecia că sunt suficiente elemente care 

să fie aduse în atenţia tuturor membrilor comisiei, se va proceda şi la invitarea 

respectivului deputat în faţa plenului comisiei, pentru a-şi spune punctul de 

vedere. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu intervine şi doreşte să facă o 

precizare : Domnia sa menţionează că – în momentul de faţă – se poate vedea cât 

de deficitar este Regulamentul Camerei Deputaţilor, în sensul că atâta timp cât 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi nu are suficiente pârgii pentru a 

responsabiliza şi a cere răspunderea unui parlamentar, această comisie înseamnă 

că nu poate face nimic pe aceste aspecte.  Ca atare, domnul deputat                

Ioan Dumitru Puchianu este de părere că ar fi necesar să se facă o modificare                

– de către parlamentari - la Regulamentul Camerei Deputaţilor, privitor la cele 

discutate. 

La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului Informarea privind răspunsurile Autorităţii Naţionale 

pentru Restituirea Proprietăţilor urmare sesizării comisiei, referitor la situaţia 

memoriilor înaintate în anul 2006. 

Luând cuvântul, domnul consilier Iorga Nicolae prezintă situaţia 

întocmită la data de 26 februarie a.c. a tuturor memoriilor adresate Autorităţii 

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, pe întreg anul 2006. Unele dintre 

aceste memorii sunt soluţionate, dar la care răspunsurile primite din partea 

autorităţii au depăşit termenul legal, în termen soluţionându-se doar două din 

aceste sesizări. La celelalte, pe lângă faptul că înregistrează întârzieri, răspunsurile 

sunt de genul : „urmează să facă obiectul unui control care se va efectua ...” 

neprecizându-se însă când se va efectua respectivul control, sau „au fost trimise 
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Comisiei judeţene de aplicare a legii fondului funciar...” nefăcându-se precizarea 

care este situaţia acestor memorii, în momentul de faţă. O altă formulă de răspuns 

ar mai fi aceea de transmitere a unei adrese către comisie la care se ataşează 

dispoziţii din Legea de organizare şi funcţionare a autorităţii respective, fără nici o 

precizare cu privire la controlul efectuat. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora este de părere că – într-adevăr – 

răspunsurile primite din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 

Proprietăţilor sunt superficiale şi care, în ciuda faptului că sosesc cu întârzieri 

mari, sunt uneori pur informative (cazuri remise de autoritate altor instituţii 

competente sau de efectuare a unor controale, la faţa locului, fără a se specifica şi 

concluziile controlului respectiv).  

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu menţionează că deşi comisia 

noastră a procedat la audierea doamnei Ingrid Zaarour – Preşedinta Autorităţii 

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, cu ocazia cărora s-au abordat diferite 

probleme atât ale cetăţenilor, cât şi cele ce ţin de relaţia dintre autoritate cu 

Parlamentul, în continuare, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 

nu-şi respectă statutul pe care-l are. Problemele legate de proprietăţi, de 

retrocedări, sunt probleme de ordin naţional şi trebuiesc tratate – de către toate 

instituţiile statului, inclusiv de această autoritate – cu foarte mare seriozitate. 

Măsurile luate de către această autoritate sunt zero, deci se poate spune că 

instituţia Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor este o instituţie 

parazitară, care nu-şi îndeplineşte rolul pentru care a fost creeată. În finalul 

intervenţiei sale, domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu propune înaintarea unei 

sesizări către Primul-Ministru al Guvernului, cu solicitarea de a interveni în 

soluţionarea problemelor. 
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Referindu-se la restituirea proprietăţilor, domnul deputat                 

Mircea Costache apreciază că, deşi s-au făcut unele demersuri noi, nu s-au cuprins 

întotdeauna toate aspectele semnalate de către cetăţeni. O mare parte din petiţii se 

referă la deficienţe în domeniul restituirii proprietăţilor. Ca un exemplu, domnul 

deputat Mircea Costache aminteşte sesizarea domnului Dinulescu Constantin din 

judeţul Buzău, care, adresându-se comisiei noastre cu un memoriu la care au fost 

ataşate o mulţime de acte doveditoate,  atrage atenţia unor retrocedări frauduloase, 

făcând dovada printr-un act obţinut de la Arhivele Naţionale Buzău că terenurile 

în discuţie, forestiere, au fost vândute de proprietari până în anul 1945 şi ele nu 

mai apar nicăieri, dimpotrivă cei care au cumpărat de la foştii boieri, fiii acelora au 

redobândit proprietăţile. Deci, nici vorbă să mai fie ceva de retrocedat şi totuşi, în 

continuare, se retrocedează. 

De asemenea, domnul deputat Mircea Costache este de părere că 

activitatea desfăşurată de către conducerea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 

Proprietăţilor este una ineficientă şi apreciază că poziţia doamnei Ingrid Zaarour, 

ca preşedinte a acestei autorităţi, la o vârstă destul de fragedă şi cu prea puţină 

experienţă într-un domeniu atât de complicat, este nepotrivită. Ca atare, trebuie 

măcar să fie tras un semnal de onorabilitate a Comisiei pentru Cercetarea 

Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii a Camerei Deputaţilor, care este o comisie 

de bună intenţie, în legătură cu managementul resurselor umane, cu investiturile 

făcute de Guvern în asemenea chestiuni foarte delicate şi cu capacitatea sau 

incapacitatea conducerii instituţiei Autoritatea Naţională pentru Restituirea 

Proprietăţilor de a se descurca în hăţişul atât de complex al restituirii proprietăţilor 

în baza Legii nr. 247/2005 şi nu numai. 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora propune formarea unui colectiv, 

alcătuit din domnii deputaţi Horea Dorin Uioreanu, Mircea Costache şi Becsek 

Garda Deszo, care să se deplaseze la Autoritatea Naţională pentru Restituirea 

Proprietăţilor pentru a purta o discuţie cu conducerea acestei autorităţi, în legătură 

cu modul în care respectiva autoritate îşi soluţionează problemele şi în legătură cu 

modul în care înţeleg ca – în perspectivă -  să-şi reglementeze raporturile pe care 

le au cu Parlamentul României şi extinzând cu solicitările cetăţenilor. 

Totodată, domnul preşedinte Tudor Mohora menţionează că – după 

discuţiile ce vor avea loc – concluziile colectivului format vor fi aduse la 

cunoştinţa plenului comisiei, în urma cărora comisa va putea sesiza şi                 

Primul-Ministru al Guvernului cu solicitarea intervenirii acestuia în soluţionarea 

tuturor problemelor. 

La punctul trei al ordinei de zi, respectiv : informarea privind stadiul 

analizei aspectelor sesizate în memoriul adresat comisiei de către cei 9 consilieri 

ai Consiliului Local al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău, domnul preşedinte 

invită membrii comisiei să-şi spună punctul de vedere. 

Pentru început, domnul preşedinte Tudor Mohora dă cuvântul 

domnului deputat Mircea Costache care a şi procedat la audierea petiţionarilor în 

subcomisia de analiză, în data de 21 februarie a.c. 

Domnul deputat Mircea Costache precizează că, din audierea 

respectivă, au rezultat mult mai multe aspecte decât ilegalitatea sau modul 

defectuos în care instanţa de Contencios Administrativ a pronunţat dizolvarea 

Consiliului Local Poşta Câlnău. Din tot ceea ce s-a luat la cunoştinţă – în scris, 

oral sau înregistrat pe bandă magnetică – s-au observat erorile comise în actul de 

administrare a justiţiei, în acest caz. 
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De asemenea, domnul deputat Mircea Costache menţionează că 

problemele sunt deosebit de grave, mai ales şi pentru faptul că s-au pornit o serie 

de represalii asupra celor 9 consilieri locali care au început să primească tot felul 

de amenzi, pe motive închipuite.  O altă chestiune, în timp ce primarul localităţii 

le interzice – de şase luni – să intre în primărie, prefectul le cere acestora să voteze 

măcar bugetul, pentru că altfel nu poate da salarii. 

Ca o concluzie, domnul deputat Mircea Costache propune sesizarea 

Consiliului Superior al Magistraturii în vederea revizuirii procesului în urma 

căruia Consiliul Local Poşta Câlnău a fost dizolvat. De asemenea, mai precizează 

că instituţiile abilitate să soluţioneze conflictul : Prefectura judeţului Buzău, ca 

organ reprezentativ al Guvernului în teritoriu, nu şi-a făcut datoria ; Ministrul 

Administraţiei şi Internelor aminteşte numai de autonomia locală în administraţia 

locală, nici o instituţie abilitată nu a reuşit, până în prezent, să clarifice şi să 

stopeze abuzurile care au fost aduse şi la cunoştinţa comisiei noastre. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora supune la vot propunerea de 

sesizare a Consiliului Superior al Magistraturii, propunere ce a fost aprobată de 

membrii comisiei. 

La punctul patru al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie,  în perioada 26 februarie – 2 martie  a.c., plenul consultând situaţia celor 

22 cauze, privitoare la nemulţumirile cetăţenilor.  

Domnul vicepreşedinte Radu Lambrino solicită informaţii cu privire 

la memoriul adresat comisiei de către Asociaţia Luptătorilor, Participanţilor şi 

Arestaţilor din Revoluţie, din localitatea Lugoj, judeţul Timiş, memoriu înregistrat 

la comisie sub nr.12.400 din 26 februarie a.c. 
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Răspunzând acestei solicitări, doamna expert Cornelia Costin aduce 

la cunoştinţa plenului comisiei, faptul că petiţionarii sesizează unele presupuse 

abuzuri ce ar fi fost săvârşite de către domnul deputat Emilian Vasile Cutean, care 

în opinia acestora, blochează – fără probe – noul tip de certificat de revoluţionar. 

Fiind vorba despre un dosar mai complex, acestea se află încă în lucru, urmând ca 

– ulterior – comisia să fie informată asupra etapelor privind modul de soluţionare. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora solicită informaţii cu privire la 

memoriul adresat comisiei de către doamna Platon Paulina din Prahova, memoriu 

înregistrat sub nr.12.406/27.02.2007. 

Domnul consilier Iorga Nicolae, căruia i-a fost repartizat acest dosar, 

răspunde acestei solicitări cu precizarea că petiţionara – în plângerea sa – solicită 

o audienţă la comisie şi reclamă săvârşirea unor abuzuri de către funcţionari din 

cadrul Primăriei municipiului Ploieşti. Astfel, domnul consilier Iorga Nicolae 

înştiinţează plenul comisiei că a transmis deja o adresă petiţionarei, prin care i s-a 

adus la cunoştinţă programul de acordare a audienţelor la comisie (zilele şi orele 

respective), urmând ca petiţionara să decidă ziua în care se va prezenta. 

Faţă de această situaţie, domnul secretar Mihail Sireţeanu adresează 

rugămintea ca – pe viitor – să fie consultaţi şi deputaţii, fiecare pe judeţul pe care 

îl reprezintă, aşa după cum era şi firesc să fie informat şi Domnia sa de cazul 

doamnei Platon Paulina din judeţul Prahova, judeţ pe care îl reprezintă ca deputat 

în Parlamentul României. Aceasta pentru că, poate, respectivul deputat mai are  

unele informaţii suplimentare pe cazul respectiv, amănunte ce pot fi aduse de 

petiţionar chiar la cabinetul parlamentar din teritoriu. 
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Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu solicită informaţii cu 

privire la sesizarea din oficiu a comisiei noastre, referitor la articolul apărut în 

Cotidianul „România liberă” din 7 februarie 2007 : „Osemintele Mareşalului 

Averescu, dispărute fără urmă”. 

Răspunzând acestei solicitări, doamna expert Cornelia Costin 

precizează că s-au întomit adrese atât către Ministerul Culturii şi Cultelor, cât şi 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar după primirea răspunsurilor comisia 

va putea aprecia – în plenul său – asupra etapelor ulterioare ale analizei. 

Deocamdată, demersurile fiind făcute, dosarul a rămas în evidenţa comisiei. 

La punctul „Diverse”, domnul preşedinte Tudor Mohora îl invită pe 

domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu – preşedintele subcomisiei de anchetă 

parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a 

procedurii de punere în vânzare a acestuia, să facă unele precizări cu privire la 

desfăşurarea activităţii acestei subcomisii de anchetă parlamentară. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu menţionează că : 

• s-au făcut toate demersurile către Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor, pentru buna desfăşurare a activităţii subcomisiei ; 

• există deja depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al subcomisiei ; 

• există deja un plan de anchetă, demarându-se procedura de 

conlucrare cu instituţiile statului, de a  solicita materialele necesare în vederea 

derulării anchetei ; 

• urmează ca – probabil – de săptămâna viitoare să se primească 

şi materialele necesare anchetei, solicitate instituţiilor abilitate. 
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Domnul preşedinte Tudor Mohora mulţumeşte domnului deputat 

Ioan Dumitru Puchianu şi îi adresează rugămintea ca – periodic – să fie informată 

şi comisia noastră, în măsura în care se va putea, despre activitatea acestei 

subcomisii de anchetă parlamentară. 

Tot la punctul „Diverse”, domnul preşedinte Tudor Mohora supune 

atenţiei plenului adresa trimisă Primăriei Municipiului Bucureşti – în atenţia 

domnului Primar General - însoţită şi de situaţia memoriilor transmise acestei 

instituţii, multe dintre acestea înregistrând întârzieri mari în remiterea 

răspunsurilor către comisie, sau situaţii în care se primesc răspunsuri din partea 

unor direcţii sau servicii din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, chiar dacă 

adresa iniţială a fost expres adresată Primarului General. 

Pe acest aspect, domnul preşedinte Tudor Mohora consideră că ar fi 

necesară chiar invitarea la comisie a domnului Adriean Videanu – Primarul 

Municipiului Bucureşti, dialog care să fie purtat în vederea clarificării tuturor 

problemelor existente, în relaţia Primăriei Municipiului Bucureşti atât cu comisia 

noastră, cât şi cu cetăţenii. 

Cu privire la asigurarea  audienţelor pentru perioada 12 - 16 martie 

a.c., plenul comisiei hotărăşte astfel : 

• marţi 13 martie  -  domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 

• miercuri 14 martie  - domnul deputat Ilie Merce 

• joi 15 martie  - domnul deputat Mihail Sireţeanu 

urmând ca în zilele de 12 şi 16 martie  a.c. audienţele să fie asigurate 

prin cabinetul preşedintelui comisiei. 
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte  

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În ziua de 7 martie  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


