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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

. 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 14 şi 15 mai  2007 

 
Şedinţa comisiei  din 15 mai  2007 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv :                        

Tudor Mohora – preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – 

vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu şi Mircea Costache – secretari, Nicolae 

Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Valer Dorneanu, Aurelian 

Pavelescu, Ioan Dumitru Puchianu, Cornel Ştirbeţ şi Petre Ungureanu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                        

Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

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

formulă : 

1. Informare asupra aspectelor sesizate de către 
S.C.”SOTRACO”S.A., privind problemele legate de asocierea acesteia cu 
Primăria Municipiului Bucureşti. 

2.    Informare privind răspunsurile primite din partea Ministerului 
Culturii şi Cultelor, Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea şi 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, în legătură cu dispariţia 
osemintelor mareşalului Averescu şi a unor bunuri culturale din 
MAUSOLEUL MĂRĂŞTI. 

3.    Analiza memoriilor intrate la comisie în perioada  7 - 11 mai  a.c. 
4.  Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada             

22 - 26 mai  2007. 
5.    Diverse. 

Administrator
Original
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Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Tudor Mohora supune 

atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriul adresat comisiei de 

către S.C.”SOTRACO” S.A., privind problemele legate de asocierea acesteia 

cu Primăria Municipiului Bucureşti. 

Pe scurt, domnul preşedinte Tudor Mohora prezintă situaţia 

expusă în respectivul memoriu, astfel : 

• în anul 2001, S.C.”SOTRACO” S.A a început demersurile 

cu Primăria Municipiului Bucureşti, în vederea realizării în sectorul 3, pe o 

suprafaţă de cca 8 ha, a unui Centru social-cultural de agrement şi de locuit, 

proiect ce a fost propus să se realizeze printr-un contract public-privat între 

Primăria Municipiului Bucureşti şi societatea respectivă. 

• în urma negocierilor, efectuării studiilor de urbanism şi                   

a verificării asupra situaţiei juridice a terenului pus în discuţie, în data de                

5 decembrie 2002, s-a decis - în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, potrivit Legii nr. 215 - în mod favorabil asupra contractului de 

asociere între S.C.”SOTRACO” S.A. şi Primăria Municipiului Bucureşti, 

contract ce odată aprobat de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, urma să fie semnat şi dus la îndeplinire de către Primarul General. 

• petiţionarul, în memoriul său, menţionează că a început un 

proces de tergiversări, pe care îl cataloghează ca fiind interesat şi drept o 

încercare de înşelătorie de către Primarul Municipiului Bucureşti din perioada 

respectivă. De asemenea, petiţionarul mai precizează că respectivul proiect 

avea ca scop realizarea unui obiectiv de anvergură în Bucureşti, care ar fi 

adus beneficii atât investitorilor, cât şi comunităţii.  
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• din momentul în care s-au făcut toate aceste demersuri şi 

până în 5 decembrie 2002 când s-a decis asupra contractului de asociere, s-a 

luat în discuţie şi situaţia juridică a terenului în cauză. Atât prin Direcţia de 

Patrimoniu şi Cadastru a Municipiului Bucureşti, cât şi prin cercetările 

proprii ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, au constatat că nu 

existau revendicări nesoluţionate asupra terenului, la data hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

• în cursul anului 2003 nu s-a întâmplat nimic, iar în anul 

2004 – la insistenţele părţii franceze, care dorea un răspuns în legătură cu 

demersurile făcute şi cu ducerea la îndeplinire a hotărârii Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti – Primarul Municipiului Bucureşti informează că 

ar exista mai multe revendicări, chiar notificate din anul 2001. Acest fapt a 

dus la o Decizie a Primarului Municipiului Bucureşti de a se retroceda 

respectiva suprafaţă de teren unui cetăţean ce a făcut o astfel de notificare din 

anul 2001, adică cu un an înainte de hotărârea luată de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, notificare de care acest consiliu ar fi 

trebuit – la vremea respectivă – să aibă cunoştinţă. 

• astfel, cetăţeanul este pus în drepturile de proprietate 

asupra suprafeţei de teren, după care – la scurt timp – este vândută unei 

societăţi irlandeze, proaspăt înfiinţată, cu un capital social de numai                     

200 RON, societate care cumpără respectivul teren cu suma de cca                        

50 milioane de Euro. 

• semnele de întrebare pe care le ridică reprezentantul 

societăţii franceze, sunt legate de buna credinţă a Primarului Municipiului 

Bucureşti de la vremea respectivă, invocând şi modul în care statul român 
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veghează la protecţia investiţiilor sau a investitorilor care doresc să 

investească în România, protecţie care este stabilită printr-un tratat pe care 

România şi Franţa l-au semnat încă din anul 1994. 

• în momentul în care s-a consumat decizia de restituire a  

suprafeţei de teren, investitorul a solicitat sprijinul unei firme de avocatură, 

care, la rândul său, a făcut o plângere prealabilă către Primăria Municipiului 

Bucureşti, plângere prin care se cere a se renunţa la respectiva retrocedare, 

dat fiind faptul că aceasta este nelegală. În acest context, se aduc mai multe 

elemente : faptul că cetăţeanul, căruia i s-a retrocedat terenul, nu a putut 

dovedi cu acte dreptul său de proprietate ; faptul că în notificarea din 2001, 

cetăţeanul nu a precizat exact ce suprafaţă de teren revendică şi nici 

vecinătăţile, ulterior acesta solicitând o expertiză pentru a completa 

documentaţia, fapt ce nu este în acord cu principiile legii. 

În continuare, domnul preşedinte Tudor Mohora invită membrii 

comisiei să-şi exprime doar punctul de vedere asupra situaţiei prezentate şi a 

modalităţii de lucru, fără însă a se trage unele concluzii. De asemenea, 

Domnia sa menţionează că – potrivit statutului comisiei pe care îl are,                  

de control atât asupra Executivului, cât şi a administraţiei publice, bineînţeles 

prin mijloacele specifice de investigaţii parlamentare - comisia noastră poate 

să adopte mai multe tipuri de decizii, ce sunt înscrise în Regulamentul 

Camerei Deputaţilor. Astfel, pe baza documentaţiei prezentate de petiţionar, 

comisia noastră poate începe un şir de audieri cu cetăţenii, inclusiv cu 

reprezentanţi ai S.C.”SOTRACO” S.A. care ar putea să aducă mai multe 

lămuriri şi detalii, pe lângă cele deja prezentate. De asemenea, complementar, 

comisia poate solicita Primăriei Municipiului Bucureşti documentele care ar 
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trebui să lămurească asupra veridicităţii celor afirmate în memoriu. O altă 

metodă de investigare, în cazul în care nu se reuşeşte lămurirea în totalitate a 

situaţiei prezentate, desigur prin mijloacele limitate ale comisiei, se poate 

solicita Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor aprobarea formării unei 

comisii parlamentare de anchetă. 

Luând cuvântul, domnul deputat Valer Dorneanu doreşte să facă 

următoarele precizări : 

• s-a dorit încheierea unui contract de asociere pentru 

realizarea unei investiţii foarte serioase, cu amenajarea unei societăţi care ar 

fi adus atât locuri de muncă, dar şi venituri la bugetul de stat. Astfel că în 

respectivul memoriu se face trimitere la respectarea tratatului încheiat între 

România şi Franţa privind protecţia investiţiilor străine. 

• pentru început, comisia noastră poate proceda la audierea 

unui reprezentant al societăţii petiţionare, pentru a aduce mai multe lămuriri 

cu privire la aspectele sesizate în memoriul deja adresat comisiei, iar după 

purtarea acestor discuţii, să se întreprindă investigaţiile specifice Comisiei 

pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii, prin deplasarea unor 

deputaţi însoţiţi de consilieri din cadrul comisiei, pentru a se vedea modul în 

care s-a perfectat înţelegerea cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

mai ales pentru faptul că din documentul Direcţiei de Patrimoniu şi Cadastru 

a Municipiului Bucureşti rezultă că, în privinţa acelui teren, nu a existat nici o 

solicitare de retrocedare. Fapt pentru care respectivul teren a fost dat drept 

liber de sarcini, pentru a putea fi angajat într-o operaţiune de transfer de 

proprietate. Totodată, domnul deputat Valer Dorneanu precizează că este 

imperios necesar a se vedea dacă cetăţeanul care a pretins a fi proprietarul 
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terenului, are sau nu acte de proprietate justificative, precum şi dacă 

S.C.”SOTRACO” S.A. a întreprins demersurile necesare (nu numai verbale, 

dar şi intervenţii scrise) în vederea încheierii contractului de asociere. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu precizează că,              

în urma parcurgerii materialului respectiv aflat în mapa de şedinţă, dar şi din 

expunerea făcută de către domnul preşedinte Tudor Mohora, ar dori să 

cunoască, în primul rând, referatul sau expunerea de motive care a stat la 

baza hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Aceasta pentru 

că orice hotărâre a unui Consiliu local, fie şi cea a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, are la bază un referat al comisiilor de specialitate,                  

al Direcţiilor de specialitate şi bineînţeles a celui care îl promovează. 

În cel de-al doilea rând, domnul vicepreşedinte Horea Dorin 

Uioreanu solicită obţinerea unor informaţii suplimentare de la Direcţia de 

Urbanism, cu privire la terenul în cauză, dacă acesta a fost domeniu public 

sau nu şi în ce măsură se putea face retrocedarea.  

Domnul secretar Mircea Costache este de acord cu propunerile 

privind audierea reprezentanţilor societăţii petiţionare, pentru mai multe 

lămuriri, după care comisia poate să aprecieze asupra etapelor ulterioare ale 

analizei. De asemenea, Domnia sa precizează că, din ce a observat până în 

prezent, din punctul său de vedere, se nasc semne de întrebare pentru faptul 

că : 

• aşa după cum ştiu toţi cei avizaţi în probleme de 

administraţie publică locală, pentru elaborarea unui Plan de Urbanism 

General, se studiază foarte bine toate documentele în aşa fel încât în Planul de 

Urbanism General să se menţioneze dacă există suprafeţe grevate de sarcini, 
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de solicitări de restituire. Ori, în PUG-ul nr. 269/2000 nu sunt menţionate 

eventuale solicitări de retrocedare sau alte elemente care să facă terenul în 

discuţie de neantamat în posibile asocieri, ci acesta era liber de sarcini. 

• de asemenea, atunci când s-a emis Planul de Urbanism 

Zonal, nr.9 din 29 ianuarie 2002, se menţionează că terenul în cauză este liber 

de sarcini şi poate face obiectul asocierii, prin hotărârea Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, între S.C.”SOTRACO” S.A. şi Clubul Sportiv 

SPARTAC, cu beneficii pentru Consiliul General, pentru comunitate, în urma 

realizării în comun a unui Complex social-comercial şi de agrement. 

• aşa după cum reiese din memoriu, comisia noastră va 

trebui să verifice cele trei solicitări de restituire a terenului în cauză şi pe ce 

bază acest teren a fost atribuit unuia dintre solicitanţi, precum şi faptul dacă 

persoana în cauză are sau nu acte justificative care să ateste dreptul de 

proprietate asupra terenului. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu doreşte să facă unele 

observaţii şi anume : 

• este de mirare faptul că o cerere făcută de avocaţii 

S.C.”SOTRACO” S.A , în anul 2004, nu a fost soluţionată până în prezent.           

Se pune întrebarea de ce de trei ani de zile, nu s-a dat nici un răspuns din 

partea Primăriei Muncipiului Bucureşti la această solicitare a societăţii 

franceze.  

• pe de altă parte, domnul deputat Aurelian Pavelescu 

menţionează că dispoziţia Primarului General de restituire a terenului către 

persoana solicitantă, este datată 26.11.2004, în plină campanie electorală 

pentru funcţia de preşedinte. 
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• pentru început, domnul deputat Aurelian Pavelescu, 

consideră că este corectă propunerea de a se proceda la audieri – în plenul 

comisiei – a reprezentanţilor S.C.”SOTRACO” S.A., precum şi sesizarea 

Primăriei Municipiului Bucureşti, cu solicitarea de a trimite Comisiei pentru 

Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii a Camerei Deputaţilor 

răspunsul care de mult trebuia să-l comunice societăţii franceze. 

În încheierea luării sale de cuvânt, domnul deputat Aurelian 

Pavelescu, menţionează că – în funcţie de informaţiile suplimentare pe care 

comisia le va primi de la cei ce vor fi audiaţi, precum şi în funcţie de 

răspunsul primit din partea Primăriei Municipiului Bucureşti -  comisia 

noastră poate să decidă asupra oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei. 

Domnul secretar Mihail Sireţeanu este de acord cu cele spuse de 

către antevorbitorii săi colegi deputaţi, cu precizarea că – în momentul de  

faţă – nu se poate lua o decizie cu privire la cazul sesizat de societatea 

petiţionară, dar se impune audierea reprezentanţilor acesteia, într-o şedinţă 

viitoare a comisiei care va fi stabilită la o dată ulterioară, precum şi invitarea 

unui reprezentant al Primăriei Municipiului Bucureşti care să vină cu toată 

documentaţia referitoare la acest caz, pentru mai multe lămuriri. După 

parcurgerea acestor etape, comisia poate decide asupra următoarelor 

eventuale investigaţii. 

Domnul deputat Ilie Merce este de acord cu propunerile făcute 

anterior, menţionând că numai după clarificarea tuturor elementelor, comisia 

va putea aprecia asupra următoarelor etape ale analizei. 
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Ca o completare, domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu 

doreşte să precizeze că hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nu are o altă hotărâre ulterioară de anulare, deci aceasta este încă în 

vigoare şi se pune problema de ce nu a fost pusă în aplicare. Iar în cazul în 

care această hotărâre ar fi fost greşită, de ce ea nu a fost anulată. 

Nemaifiind alte comentarii din partea domnilor deputaţi, membri 

ai comisiei, domnul preşedinte Tudor Mohora ia cuvântul, concluzionând că 

– din expunerile făcute – reiese faptul că sesizarea societăţii franceze 

S.C.”SOTRACO” S.A. întruneşte toate condiţiile pentru începerea unui 

proces de cercetare internă a comisiei, în sensul de a chema – pentru            

început – la un dialog reprezentanţii firmei franceze, precum şi sesizarea 

Primarului Municipiului Bucureşti cu solicitarea de a trimite comisiei 

lămuriri cu privire la cazul sesizat de către S.C.”SOTRACO” S.A. După cele 

două demersuri, comisia va putea aprecia asupra următoarelor etape ale 

analizei. 

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

supune atenţiei plenului Informarea privind răspunsurile primite din partea 

Ministerului Culturii şi Cultelor, Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea 

şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, în legătură cu dispariţia 

osemintelor mareşalului Averescu şi a unor bunuri culturale din Mausoleul 

Mărăşti. Pentru început, adresează rugămintea domnilor deputaţi de a studia 

aceste răspunsuri.  
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Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu consideră necesar 

transmiterea acestor răspunsuri şi cotidianului „România Liberă”, în al cărui 

cuprins a apărut un articol cu privire la dispariţia osemintelor mareşalului 

Averescu şi a unor bunuri culturale din Mausoleul Mărăşti, articol de pe urma 

căruia comisia s-a autosesizat, iar aceste informaţii s-au dovedit a fi eronate.  

Supusă la vot, această propunere este adoptată de către membrii 

comisiei. 

La punctul trei al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor 

Mohora supune atenţiei plenului situaţia aspectelor sesizate în memoriile 

înregistrate la comisie,  în perioada 7 - 11 mai  a.c. Membrii comisiei, 

consultând situaţia celor 13 cauze, privitoare la nemulţumirile cetăţenilor şi 

înscrise în borderoul de şedinţă, sunt de acord - într-o primă etapă - cu 

soluţiile propuse de compartimentul tehnic al comisiei privind modul de 

soluţionare. 

La punctul patru al ordinei de zi, respectiv asigurarea  

audienţelor pentru perioada 21 – 25 mai  a.c., plenul comisiei hotărăşte            

astfel : 

• marţi 22 mai  -  domnul deputat Mihail Sireţeanu 

• miercuri 23 mai  - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 

• joi 24 aprilie  - domnul deputat Mircea Costache 

urmând ca în zilele de 21 şi 25 mai  a.c. audienţele să fie asigurate 

prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul 

preşedinte  Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 
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În ziua de 14 mai 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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