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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 19 şi 20 septembrie 2007 
 

Şedinţa comisiei  din 19 septembrie 2007 
 

La şedinţă au participat 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, Petre Ungureanu şi            
Niţulescu Teodor. 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.   Informare privind aspectele sesizate în memoriul adresat de către domnul 

Gorun Adrian - Secretar General al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 
2.   Discuţii cu privire la completările aduse de domnul deputat Becsek Garda 

Dezso, referitoare la răspunsul Curţii de Conturi la memoriul domniei sale, în legătură cu 
unele aspecte vizând modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului de 
către Direcţia Silvică Harghita – Ocolul Silvic Gheorgheni din cadrul Regiei Naţionale a 
Pădurilor. 

3.    Informare privind memoriile adresate comisiei de către un grup de controlori 
financiari de la Camera de Conturi Buzău (înregistrate la comisie în anii 2006 şi 2007), 
precum şi răspunsul primit din partea Curţii de Conturi, la memoriul adresat de către 
domnii Guilescu Florin şi Nedelcu Adrian – controlori financiari în cadrul Camerei de 
Conturi Buzău. 

4.    Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 10 - 14 septembrie 2007. 
5. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                            

24 - 28 septembrie 2007. 
6.     Activitate pe subcomisii de analiză. 
7.     Diverse. 

 
Înainte de a trece la dezbaterea primului punct al ordinei de zi, domnul preşedinte 

Tudor Mohora a dorit să facă precizarea potrivit căreia, astăzi, 19 septembrie a.c., s-a luat 
în discuţie – în plenul Camerei Deputaţilor - Raportul subcomisiei de anchetă 
parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de 
scoatere la vânzare a acestuia.      

În urma discuţiilor purtate, s-a hotărât ca respectivul raport să fie repus pe ordinea 
de zi a şedinţelor Camerei Deputaţilor, în vederea adoptării sau nu a acestuia. 
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Pe această temă, domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele 
comisiei, a solicitat includerea pe ordinea de zi a comisiei, retragerea Raportului întocmit 
de subcomisia de anchetă parlamentară privind retrocedarea Castelului Bran, de la Camera 
Deputaţilor, pentru a fi repus apoi în discuţia plenului Comisiei pentru Cercetarea 
Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii, acest lucru fiind deosebit de util pentru purtarea 
unor discuţii şi cu alte părţi implicate în acest caz (Ministerul Culturii, Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, moştenitorii etc).  

Răspunzând acestei solicitări, domnul preşedinte Tudor Mohora a menţionat că : 
• în urma dezbaterilor purtate în plenul Camerei Deputaţilor, preşedintele de 

şedinţă nu a găsit vreun temei regulamentar, pentru a pune în discuţie retrimiterea 
Raportului respectiv către comisie.  

• în cazul în care, în baza unui amendament depus la timp, plenul Camerei 
Deputaţilor dezbate şi constată că o lege într-adevăr are o problemă, se permite ca 
respectiva lege să fie retrimisă - pentru rediscutare - comisiei permanente care a depus 
amendamentul ; 

• situaţia este cu totul diferită în cazul unui Raport al unei comisii de anchetă, 
ce a fost însuşit şi de plenul comisiei permanente de care aceasta aparţine, în cazul de faţă, 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii, plenul Camerei 
Deputaţilor având posibilitatea – în continuare - de a dezbate şi de a aproba sau nu 
respectivul Raport întocmit de comisia de anchetă parlamentară.  

• în cazul în care domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu a fost 
nemulţumit de conţinutul raportului subcomisiei de anchetă parlamentară privind 
retrocedarea Castelului Bran, fiind membru al acesteia, avea posibilitatea – la vremea 
respectivă – de a-şi exprima toate punctele de vedere, printr-o opinie separată, cu refuzul 
semnării respectivului Raport şi menţionând – în scris – toate motivele şi argumentele 
refuzului. 

• cu privire la invitarea la discuţie şi a altor persoane din instituţiile implicate, 
domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu avea posibilitatea – înainte de finalizarea 
Raportului – să nominalizeze persoanele respective în vederea invitării acestora,                       
la discuţii, în subcomisia de anchetă. 

• aşa după cum au fost exprimate şi unele păreri în plenul Camerei 
Deputaţilor, potrivit cărora un Raport al unei comisii de anchetă nu poate fi retras,                  
au existat şi voci care au spus că există posibilitatea retragerii Hotărârii de înfiinţare a 
respectivei subcomisii de anchetă, pentru a fi completată. Dar, înainte de a se face această 
solicitare, trebuie să existe şi unele propuneri de completare. Astfel, domnul preşedinte 
Tudor Mohora l-a pe domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu să precizeze articolul 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor care prevede posibilitatea în care o comisie de 
anchetă, care a sesizat plenul Camerei Deputaţilor asupra unui caz, aprobat de plen şi 
urmând a fi discutat de acesta, poate să solicite retragerea Raportului întocmit,                   
pe baza cercetărilor şi verificărilor efectuate, precum şi exprimarea argumentelor cu 
privire la completările ce ar trebui aduse Hotărârii în cauză. 
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Referindu-se la solicitarea sa, de includere pe ordinea de zi a propunerii de 
retragere a Raportului subcomisiei de anchetă parlamentară, depus la Camera Deputaţilor, 
domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu a declarat că nu contestă cercetările şi 
verificările efectuate, dar şi concluziile subcomisiei de anchetă parlamentară, cuprinse în 
raportul luat în discuţie şi  de plenul Camerei Deputaţilor, în final refuzând să mai 
participe la lucrările plenului comisiei, părăsind sala de şedinţă, fără a mai prezenta 
argumentele şi motivele pentru care Domnia sa a solicitat retragerea Raportului respectiv. 

Urmare acestei situaţii, domnul preşedinte Tudor Mohora a menţionat că tocmai 
datorită plecării din sală a domnului deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele 
comisiei, supunerea la vot a propunerii de retragere a Raportului subcomisiei de anchetă 
parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran, de la lucrările 
Camerei Deputaţilor, nu a mai fost posibilă, comisia rămânând fără cvorum şi ca atare nu 
mai poate fi luată vreo hotărâre, prin vot, iar discuţiile pe această temă să fie amânate. 
Membrii comisiei au fost de acord cu propunerea formulată de către domnul preşedinte 
Tudor Mohora. 

 
La primul punct al ordinei de zi : 

• domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei plenului Informarea 
privind aspectele sesizate în memoriul adresat de către domnul Gorun Adrian - Secretar 
General al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, invitând membrii comisiei să 
studieze materialele depuse deja la mapa de şedinţă.  

• domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu a menţionat că, fiind vorba despre 
un conflict politic şi ţinând seama de solicitarea petiţionarului, din materialul prezentat, 
este binevenită sesizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.  

În încheierea dezbaterilor primului punct al ordinei de zi, membrii comisiei au 
hotărât înaintarea memoriului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,                         
cu solicitarea comunicării unui punct de vedere faţă de cazul în speţă, în urma răspunsului 
primit, comisia noastră putând decide asupra etapelor ulterioare ale analizei. 

 
La punctul doi al ordinei de zi : 

• cu privire la materialele depuse la mapa de şedinţă de către domnul deputat 
Becsek Garda Dezso,  domnul preşedinte Tudor Mohora a propus ca ele să fie studiate de 
către toţi membrii comisiei mai amănunţit, astfel încât, într-o şedinţă viitoare a comisiei,              
să se poată decide asupra oportunităţii invitării sau nu – la un dialog – a domnului                   
Dan Drosu Şaguna – preşedintele Curţii de Conturi. Tot în această problemă, domnul 
preşedinte Tudor Mohora a adresat rugămintea compartimentului tehnic al Comisiei să 
elaboreze o situaţie cu toate memoriile adresate Curţii de Conturi.  

 
La punctul trei al ordinei de zi,  domnul preşedinte Tudor Mohora : 

• a supus atenţiei Informarea privind memoriile adresate comisiei de către un 
grup de controlori financiari de la Camera de Conturi  Buzău (înregistrate la comisie în 
anii 2006 şi 2007), precum şi răspunsul primit din partea Curţii de Conturi, la memoriul 
adresat de către domnii Guilescu Florin şi Nedelcu Adrian – controlori financiari în cadrul 
Camerei de Conturi Buzău. 
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• a purtat o discuţie cu domnul preşedinte al Comisiei de buget finanţe şi 
bănci, existând posibilitatea formării unei Comisii mixte (formată dintr-un expert sau 
consilier al Comisiei de buget, finanţe şi bănci, împreună cu un reprezentant al Comisiei 
pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii şi un controlor financiar de la 
Curtea de Conturi, care să se deplaseze – pentru cercetări şi verificări – în judeţul Buzău. 
Dar, pentru început, domnul preşedinte Tudor Mohora a propus să se aştepte răspunsul 
Curţii de Conturi, în funcţie de care comisia va putea aprecia asupra oportunităţii formării 
respectivei comisii mixte. Membrii comisiei au adoptat această propunere. 

La punctul patru al ordinei de zi : 
• domnul preşedinte Tudor Mohora a supus atenţiei plenului, situaţia 

dosarelor intrate la comisie în perioada 10 – 14 septembrie a.c.  
• domnul deputat Mircea Costache, referindu-se la memoriul Sindicatului 

Cercetătorilor din Institutul pentru Tehnica de Calcul Bucureşti a propus oportunitatea 
invitării la un dialog atât a reprezentantului Sindicatului, cât şi a muncitorilor, pentru a 
putea investiga care este calitatea oamenilor care au intrat în posesia bunurilor imobile în 
urma privatizării şi pentru a afla dacă nu cumva, în spatele afacerii, există persoane 
dubioase. 

• domnul consilier căruia i-a fost repartizat dosarul, a înştiinţat plenul 
comisiei că a formulat deja o adresă către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului. 

• domnul preşedinte Tudor Mohora a propus aşteptarea răspunsului din 
partea acestei autorităţi, în funcţie de care comisia va aprecia asupra oportunităţii invitării 
la un dialog a persoanelor implicate. 

Membrii comisiei au fost de acord cu propunerea formulată de către domnul 
preşedinte Tudor Mohora. 

Cu privire la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, în perioada                      
10 – 14 septembrie a.c. (32 de cazuri sesizate de cetăţeni), membrii comisiei au fost de 
acord cu propunerile formulate de compartimentul tehnic. 

La punctul „Diverse” al ordinei de zi : 
• domnul preşedinte Tudor Mohora informează plenul comisiei asupra 

faptului că există o comunicare tot mai greoaie cu Primăria Municipiului Bucureşti,                  
aceasta – de multe ori – refuzând să trimită răspunsuri la adresele înaintate de comisie, sau 
să răspundă într-un mod evaziv şi nu la obiect. Ca un exemplu, a amintit cazul firmei 
„SOTRACO”, caz în care comisia a fost nevoită să revină de 3 ori. 

• domnul deputat Becsek Garda Dezso a informat plenul comisiei asupra 
neregulilor constatate în domeniul silviculturii, de Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor, care, în urma controalelor efectuate, a prezentat comisiei rezultatul care 
cuprinde o serie de date şi fapte reprezentând grave încălcări la Regimul Silvic de pe raza 
acestui judeţ – unele fiind chiar de natură penală – rezultat transmis comisiei printr-un 
Raport sinteză. 

• domnul preşedinte Tudor Mohora a propus ca, pentru început, membrii 
comisiei să consulte respectivul Raport, iar într-o şedinţă viitoare aceştia să-şi exprime 
punctele de vedere. 

Membrii comisiei au fost de acord cu această propunere. 
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Cu privire la asigurarea audienţelor pentru perioada 24 - 28 septembrie  a.c., plenul 

comisiei a hotărât după cum urmează : marţi 25 septembrie  -  domnul deputat                      
Ioan Dumitru Puchianu; miercuri 26 septembrie  - domnul deputat Mircea Costache şi 
joi 28 septembrie  - domnul deputat Ilie Merce, urmând ca în zilele de 24 şi 28 septembrie 
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 20 septembrie 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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