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PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 27, 28 şi 29 noiembrie 2007 

 
 
 

Şedinţa comisiei  din 27 noiembrie 2007 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv :                          

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

vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu şi Mircea Costache – secretari, 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.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 12 - 23 noiembrie 2007. 

2. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada  3 – 7 

decembrie 2007. 
3.   Activitate pe subcomisii de analiză. 

4.   Diverse. 
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La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora 

supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie,  în perioada 12 – 23 noiembrie a.c. 

Din totalul de  20 cauze, înregistrate în perioada de referinţă, s-au 

solicitat informaţii cu privire la sesizările înaintate de către domnul Semen Marian 

şi de către doamna Negrescu Elena, ambii din Bucureşti. 

Luând cuvântul, domnul consilier Iorga Nicolae menţionează că în 

memoriul adresat de către domnul Semen Marian din Bucureşti, reprezentantul 

mai multor producători şi comercianţi de produse artizanale şi artă populară, se 

specifică faptul că aceştia şi-au desfăşurat – până anul trecut – activitatea în 

spaţiul aflat în proxima vecinătate al Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” 

şi sesizează asupra refuzului Primăriei Sectorului 1 de a le prelungi acordurile de 

comercializare, invocându-se dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.118/2004, care ar considera activitatea comercială în 

cauză în afara categoriilor de comerţ permise – în mod expres – a se desfăşura. 

În susţinerea punctului lor de vedere, autorii memoriului invocă şi 

depun înscrisuri eliberate de direcţia de specialitate a Primăriei Capitalei şi de 

Prefectura Municipiului Bucureşti – entitate investită de lege cu controlul legalităţii 

actelor emise de autoritatea publică locală, înscrisuri din al căror conţinut rezultă 

explicit faptul că artera stradală pe care se desfăşoară actul de comercializare nu 

este inclusă în lista spaţiilor şi a zonelor excluse de la astfel de activităţi. 

Totodată, domnul consilier Iorga Nicolae menţionează că memoriul a 

fost transmis – spre competentă analiză şi verificare – Primăriei Sectorului 1,               

cu rugămintea transmiterii punctului de vedere, pe toate aspectele sesizate,               

ale respectivei instituţii. 

În ceea ce priveşte memoriul adresat de către doamna                         

Elena Negrescu din Bucureşti, memoriu primit prin poşta electronică, petiţionara a 

sesizat Comisia noastră asupra refuzului nejustificat al Primăriei oraşului Otopeni 

de a înainta Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor dosarul privind 

acordarea despăgubirilor pentru bunurile confiscate de regimul comunist, drepturi 
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reglementate conform legii nr.247/2005. Astfel, memoriul  a fost înaintat atât 

Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, cât şi Prefecturii judeţului 

Ilfov, spre competentă analiză şi verificare, concluziile şi măsurile luate urmând a 

fi comunicate  şi Comisiei noastre, pentru a putea aprecia asupra oportunităţii 

etapelor ulterioare ale analizei. 

Cu privire la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, 

membrii comisiei sunt de acord cu soluţiile propuse de compartimentul tehnic. 

 

Cu privire la asigurarea audienţelor pentru perioada 3 – 7 

decembrie  a.c., plenul comisiei hotărăşte după cum urmează : 

• marţi 4 decembrie  -  domnul deputat  Mircea Costache 

• miercuri 5 decembrie  - domnul deputat Mihail Sireţeanu 

• joi 6 decembrie – domnul deputat Becsek Garda Dezso 

urmând ca în zilele de 3 şi 7 decembrie a.c. audienţele să fie asigurate 

prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

 

La punctul „Diverse” nu au fost situaţii deosebite de prezentat.  

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte  

Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 28 şi 29 noiembrie a.c., domnii deputaţi 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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