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PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 10, 11, 12 ŞI 13 decembrie 2007 

 
 
 

Şedinţa comisiei  din 11 decembrie 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  3 – 7 decembrie 2007. 

2.  Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada  17 - 21 

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 3 – 7 decembrie a.c. 

Din totalul de  16 cauze, înregistrate în perioada de referinţă, s-au 

solicitat informaţii cu privire la sesizările înaintate de către doamna Pârvu Rodica 

– Director General  al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi de către 

Asociaţia pentru Protecţia Cetăţeanului, ambii petiţionari din Bucureşti. 

Referindu-se la memoriul înaintat comisiei de către doamna                 

Pârvu Rodica, domnul consilier Drăcea Marin menţionează că în acest memoriu 

petiţionara reclamă faptul că au fost săvârşite abuzuri împotriva sa, de către 

reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Pentru verificarea şi cercetarea 

cazului în speţă, domnul consilier propune înaintarea memoriului respectiv către 

Consiliul Superior al Magistraturii. Membrii comisiei sunt de acord cu această 

propunere.  

În cazul sesizat de către Asociaţia pentru Protecţia Cetăţeanului, 

doamna consilier Cornelia Costin, căreia i-a fost repartizat dosarul, menţionează 

că este vorba despre o „scrisoare deschisă”, destul de ambiguă, neprezentând 

nici o dovadă, semnată de către domnul Cristian Victor Popescu Piedone, 

scrisoare la care sunt ataşate  câteva zeci de semnături ale unui grup de locuitori 

din zona Aleea Terasei şi care protestează împotriva faptului că în Aleea Terasei 

nr.8 din sectorul 4 al capitalei,  o suprafaţă de teren ce reprezintă spaţiu verde, a 

fost retrocedată în mod ilegal unor persoane neîndreptăţite. 

Domnul preşedinte Tudor Mohora propune înaintarea memoriului 

respectiv Primăriei sectorului 4, iar după primirea răspunsului comisia va putea 

aprecia asupra etapelor ulterioare ale analizei, membrii comisiei fiind de acord cu 

această propunere. 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, 

membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de 

compartimentul tehnic privind modul de soluţionare, într-o primă etapă,  a acestor 

memorii. 
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Cu privire la asigurarea audienţelor pentru perioada                         

17 - 21 decembrie  a.c., plenul comisiei hotărăşte după cum urmează :                   

marţi 18 decembrie  -  domnul deputat  Ioan Dumitru Puchianu, miercuri                 

19 decembrie  - domnul deputat Aurelian Pavelescu şi joi 20 decembrie – 

domnul deputat Ilie Merce, urmând ca în zilele de 17 şi 21 decembrie a.c. 

audienţele să fie asigurate prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Tudor Mohora informează 

plenul comisiei asupra faptului că s-au început procedurile de audiere a domnului 

Sîntion Marian Rolf din Bucureşti la Comisiile de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aşa încât o implicare a 

comisiei noastre, în acest caz, nu ar fi binevenită, competenţa de analiză şi 

soluţionare revenind celor două comisii permanente susmenţionate. 

În al doilea rând, domnul preşedinte Tudor Mohora, referindu-se la  

cazul discutat în şedinţa comisiei de săptămâna trecută, cu privire la modul în 

care Primăria Municipiului Bucureşti înţelege să respecte dispoziţiile legale care 

reglementează regimul petiţiilor, informează plenul comisiei asupra faptului că 

staful tehnic a întocmit deja o adresă care să fie transmisă Parchetului de pe 

lângă Curtea de Apel Bucureşti, dar nu înainte de a fi văzută de către toţi membrii 

comisiei, iar în urma discuţiilor ce vor avea loc – pe această temă – într-o şedinţă 

viitoare, să se hotărească transmiterea ei sau nu Parchetului de pe lângă Curtea 

de Apel Bucureşti. Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul 

preşedinte  Tudor Mohora declară şedinţa închisă. 

În zilele de 10, 12 şi 13 decembrie 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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