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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 24, 25 şi 26 martie 2009 

 
Şedinţa comisiei din 24 martie 2009 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – preşedinte, 

Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte,                 

Radu Eugeniu Coclici - secretar, Luminiţa Iordache – secretar, Dumitru Boabeş, 

William Gabriel Brînză, Petru Farago şi Octavian-Marius Popa.  

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Ioan Stan - preşedintele 

comisiei.  

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

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 16 - 20 martie 2009. 
2. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 30 martie – 3 aprilie 2009. 

3. Activitate în subcomisiile de analiză. 

4. Diverse. 

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei 

plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 16 - 20 martie 2009,                 

în număr de 35. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire 

la următoarele memorii : 

• Domnul deputat William Gabriel Brînză, referindu-se la  dosarul 

nr. 14.006, înaintat comisiei de către Asociaţia de proprietari Bloc nr.131, B-dul Tudor 

Vladimirescu din Bucureşti, este de părere că, pentru analiza şi verificarea aspectelor 

semnalate în memoriu, pe lângă sesizarea  Primăriei Sectorului 3, Inspectoratului 
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pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti şi Direcţia de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti, ar fi util ca memoriul să fie transmis şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor.  

• la dosarul nr. 14.010, înaintat comisiei noastre de către domnul 

Titea Tiberiu din Bucureşti, domnul deputat William Gabriel Brînză solicită mai multe 

informaţii cu privire la acest caz. Domnul expert Diaconu Cristian precizează faptul că 

petiţionarul, în memoriul său, solicită sprijinul comisiei în vederea obţinerii de 

despăgubiri, urmare demolării unui imobil. De asemenea, tot din cuprinsul sesizării 

reiese şi faptul că petiţionarul are deja un dosar înregistrat la Autoritatea Naţională 

pentru Restituirea Proprietăţilor, motiv pentru care domnul expert Diaconu Cristian a 

considerat necesar ca această instituţie să fie sesizată pentru analiza şi verificarea 

aspectelor semnalate de petiţionar.  

• la dosarul nr. 14.012, înaintat comisiei de către doamna               

Mircea Ioana din Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită consilierului 

ce i-a fost repartizat dosarul, mai multe informaţii cu privire la acest caz. Domnul expert 

Ştefănescu David menţionează că petiţionara reclamă refuzul arendatorului de neplată 

a arendei stabilită în contractul încheiat cu societatea comercială care a preluat în 

arendă terenul agricol, solicitând intervenţia comisiei noastre pentru ca arendatorul 

respectiv să-şi asume obligaţiile conform contractului. În vederea soluţionării acestui 

caz, petiţionarul a fost îndrumat, printr-o adresă din partea comisiei, să se adreseze 

instanţei competente, consultând în prealabil şi un avocat. 

• la dosarul nr. 14.016, înaintat comisiei noastre de către domnul 

Daian Ioan din Alba, domnul secretar Radu Eugeniu Coclici solicită mai multe 

informaţii. Domnul expert Ştefănescu David răspunzând acestei solicitări, menţionează 

faptul că, în memoriul respectiv, cetăţeanul Daian Ioan solicită sprijinul comisiei pentru 

a i se elibera un titlu de proprietate. Acesta şi-a vândut anterior dreptul asupra 

respectivul teren unei societăţi comerciale din domeniul agricol, Consiliul local refuzând 

a remite petiţionarului titlul de proprietate. 
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• la dosarul nr. 14.018, înaintat comisiei de către domnul                 

Deliu Mircea din Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai multe 

informaţii. Domnul expert Diaconu Cristian menţionează faptul că petiţionarul,                  

în memoriul său, sesizează unele abuzuri săvârşite de către „Distrigaz Sud”, 

contestând modul de calcul al gazului metan în KW. Ca mod de analiză şi verificare,              

în primul rând : sesizarea instituţiei Agenţiei Naţionale pentru Reglementarea în 

Domeniul Energiei, iar al doilea rând, dacă va fi cazul, să fie invitat la comisie şi 

petiţionarul, pentru o mai bună informare a situaţiei expusă în memoriu. 

• la dosarul nr. 14.023, înaintat comisiei de către domnul                 

Dinu Nicolae din Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai multe 

informaţii cu privire la acest caz. Domnul consilier Bulai Jorj menţionează că 

petiţionarul, fost şef de serviciu în cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, ataşează la 

respectivul memoriu un număr de trei scrisori „anonime”, ce ar fi circulat „prin structurile 

specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cuprinsul cărora sunt 

prezentate, în mod general, „aspecte de corupţie şi abuz, săvârşite de conducerea 

Direcţiei Generale de Paşapoarte, fără, însă, a se indica nume şi fapte concrete în 

acest sens. Pentru analiza şi verificarea aspectelor sesizate, memoriul urmează să fie 

transmis domnului Dan Nica – Viceprim-Ministru al Guvernului, iar după primirea 

răspunsului, comisia va putea aprecia asupra ulterioarelor etape ale analizei. 

• la dosarul nr. 14.024, adresat comisiei de către doamna                  

Badiu Claudia şi domnul Badiu Theodor din Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian 

Gurzău solicită mai multe informaţii. Domnul consilier Drăcea Marin precizează faptul 

că petiţionarii sesizează situaţia deosebit de gravă în care se află, respectiv anularea 

prin hotărâre judecătorească a unei autorizaţii de construcţie a unui imobil. Ca atare, ca 

mod de analiză şi soluţionare, a considerat necesar a fi sesizate atât Primăria 

Sectorului 2, cât şi Prefectura municipiului Bucureşti, despre aceste demersuri fiind 

înştiinţaţi şi petiţionarii. 
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• la dosarul nr. 14.025, adresat comisiei de către domnul               

Roventa Vicenţiu din Mehedinţi, domnul deputat  William Gabriel Brînză solicită mai 

multe informaţii cu privire la cazul susmenţionat. Domnul expert Diaconu Cristian 

menţionează faptul că, în memoriul respectiv este vorba de fapt de o firmă care asigură 

servicii medicale, respectiv S.C.”ROMRAD” S.R.L., petiţionarul reclamând modul de 

funcţionare al acestei societăţi.  Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora precizează 

faptul că, în respectivului memoriu, petiţionarul nu reclamă încălcări evidente ale 

legislaţiei, ci doar se face vorbire despre atacarea oportunităţii existenţei unei 

asemenea societăţi. Pentru analiza şi verificarea aspectelor semnalate în memoriul 

domnului Roventa Vicenţiu din Mehedinţi, domnul expert Diaconu Cristian menţionează 

că ar fi utilă sesizarea Ministerului Sănătăţii, cu solicitarea transmiterii unui punct de 

vedere, iar după primirea răspunsului din partea acestei instituţii, comisia va putea 

aprecia asupra etapelor ulterioare ale analizei. 

• la dosarul nr. 14.026, înaintat  comisiei de către domnul                 

Szabo Szilveszter din Harghita, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai 

multe informaţii. Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora menţionează că, în 

memoriul respectiv, sunt semnalate chestiuni foarte grave  şi anume : secretarul 

Primăriei municipiului Gheorghieni, în mod abuziv, a dispus încetarea raportului de 

serviciu cu petiţionarul, care a pus la dispoziţia comisiei noastre şi a Autorităţii 

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, spre consultare (în luna iulie 2008), unele 

documente vizând retrocedări de terenuri cu vegetaţie forestieră. Deci se poate spune 

că este vorba chiar de un conflict post-anchetă care, probabil, va continua şi cu alţi 

funcţionari care au furnizat asemenea date, din cadrul Primăriei municipiului 

Gheorghieni. Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău propune înaintarea memoriului şi 

către Corpul de Control al Primului-Ministru, pe lângă cele două instituţii respectiv : 

Prefectura judeţului Harghita şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.  

• la dosarul nr. 14.027, adresat comisiei noastre de către                

doamna Ferencz Gabor Margareta din Harghita, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău 

consideră necesar ca acest memoriu să fie transmis şi la Corpul de Control al  
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Primului-Ministru. Domnul consilier Bulai Jorj, explică situaţia expusă în memoriu, astfel 

: petiţionara a revenit la comisie în urma memoriului depus anterior, în anul 2008.                 

Doamna Ferencz Gabor Margareta sesizează faptul că i s-au făcut promisiuni din 

partea autorităţilor locale competente în sensul restituirii terenurilor cu vegetaţie 

forestieră, rămase moştenire, iar în revenirea trimisă comisiei în anul 2009, petiţionara 

reclamă că, nici până în prezent, nu i s-a rezolvat cazul. În urma discuţiilor, comisia 

hotărăşte transmiterea memoriului doar către Prefectura judeţului Harghita. 

• la dosarul nr. 14.030, adresat comisiei noastre de către Asociaţia 

proprietarilor din Tarlaua nr.468 – Bucureşti, domnul deputat William Gabriel Brînză 

precizează faptul că, în cazul acestui memoriu, pe lângă sesizarea Primăriei 

municipiului Bucureşti, să fie sesizată şi primăria de sector, respectiv Primăria 

Sectorului 1. 

• la dosarul nr. 14.031, domnul deputat Octavian-Marius Popa 

doreşte să facă unele precizări cu privire la conţinutul memoriului, dat fiind faptul că 

acesta a ajuns la Comisia noastră prin cabinetul său parlamentar. Astfel, domnia sa 

menţionează că situaţia expusă în respectivul memoriu o cunoaşte destul de bine : 

este vorba de o eroare în ceea ce priveşte modul în care s-au instituit, în anumite zone, 

ariile protejate în cadrul programului „Natura 2000” şi este o eroare care a persistat în 

urma unui mod greşit de interpretare a legii. Domnul deputat Octavian-Marius Popa 

consideră că pentru o mai bună clarificare la situaţiei, soluţia cea mai profitabilă ar fi 

audierea atât a primarului comunei Valea Teilor, cât şi a domnului director                 

Megan Silviu-Augustin – Protecţia naturii, biodiversitate şi biosecuritate din cadrul 

Ministerului Mediului.  

• la dosarul nr. 14.033, adresat comisiei noastre de către numitul 

Rădulescu Nicolae Augustin – deţinut în Penitenciarul Jilava, judeţul Ilfov, domnul 

deputat  William Gabriel Brînză solicită mai multe informaţii cu privire la acest caz. 

Domnul consilier Drăcea Marin răspunde acestei solicitări, cu precizarea că deţinutul 

Rădulescu Nicolae Augustin reclamă modul în care s-a pronunţat sentinţa 

judecătorească, în cazul său, sentinţă rămasă definitivă şi irevocabilă. Pentru analiza şi 
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verificarea aspectelor semnalate a considerat necesar sesizarea Consiliului Superior al 

Magistraturii, iar petiţionarul să fie înştiinţat cu acest demers. 

• la dosarul nr. 14.035, înaintat comisiei noastre de către doamna 

Popescu Leontina şi de alţi cetăţeni din Bucureşti, domnul deputat William Gabriel 

Brînză propune înaintarea memoriului respectiv şi către Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor, dat fiind faptul că petiţionarii reclamă disconfortul creat de 

funcţionarea unei cafenele. 

• la dosarul nr. 14.036, înaintat comisiei de către domnul                

Nicolaică Aurel din Suceava, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău consideră că, 

pentru o analiză şi verificare competentă, ar trebui sesizată Comisia pentru cultură, arte 

şi mijloace de informare în masă din cadrul Camerei Deputaţilor, problema expusă în 

memoriul domnului Nicolaică Aurel fiind una mai veche şi care a rămas nesoluţionată, 

respectiv : efectuarea plăţilor serviciilor pentru radio şi televiziune atât către                  

EON Moldova Furnizare, cât şi către S.C.”RDS-RCS”. Totodată, domnul vicepreşedinte 

Adrian Gurzău este de părere că, pentru soluţionarea acestor probleme, este necesară 

şi o iniţiativă parlamentară de modificare a legislaţiei din acest domeniu. 

• la dosarul nr. 14.037, adresat comisiei noastre de către doamna 

Ilinca Floarea din Vâlcea, domnul deputat Octavian-Marius Popa propune înaintarea 

memoriului şi către Garda de Mediu Vâlcea, în afară de sesizarea Prefecturii judeţului 

Vâlcea şi Inspectoratului Judeţean de Poliţie al judeţului Vâlcea. 

• la dosarul nr. 14.039, adresat comisiei noastre de către doamna 

Petanca Virginia Carmen din Bucureşti, domnul secretar Radu Eugeniu Coclici solicită 

mai multe informaţii, pentru a înţelege mai bine problema sesizată. Domnul consilier 

Iorga Nicolae răspunde acestei solicitări, cu precizarea că, în memoriul respectiv este 

vorba de o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă care, în momentul punerii 

în executare, constatându-se că nu există teren, la propunerea Comisiei locale, 

Comisia judeţeană validează şi dă o hotărâre pentru validarea unui teren în 

compensaţie. Numai că terenul care a fost acordat în compensaţie se află într-un 

conflict civil între asociaţia care-l administrează şi un eventual proprietar.                 
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Pentru analiza şi verificarea aspectelor semnalate, memoriul respectiv va fi înaintat 

Prefecturii judeţului Buzău, cu solicitarea transmiterii unui punct de vedere. 

Membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de modul de soluţionare atât a 

memoriilor susmenţionate, cât şi a celorlalte cuprinse în borderoul de şedinţă. 

 

La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan adresează 

rugămintea colegilor deputaţi, de a-şi exprima dorinţa cu privire la acordarea de 

audienţe, pentru săptămâna 30 martie – 3 aprilie a.c. 

 În privinţa acordării audienţelor la comisie, domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul, după cum urmează : 

• în ziua de marţi, 31 martie a.c. : domnul deputat Farago Petru ;  

• în ziua de miercuri, 1 aprilie  a.c. : domnul deputat William Gabriel Brînză; 

• în ziua de joi, 2 aprilie a.c. : doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu – 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan prezintă plenului 

materialul adresat domnului vicepreşedinte Adrian Gurzău, transmis comisiei noastre 

de către domnul Daniel Buda – preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

a Camerei Deputaţilor, referitor la cazul domnului Becsek-Garda Dezso Kalman, 

aspecte ce au fost expuse şi comisiei noastre cu ocazia audierii acestuia, în şedinţa 

comisiei de săptămâna trecută. 

Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora doreşte să facă o precizare :                 

în cuprinsul respectivului material transmis de către Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi nu apar alte elemente noi faţă de cele pe care comisia noastră deja le deţine. 

De aceea, domnul Tudor Mohora consideră faptul că acest material este unul doar 

informativ, punctele de vedere exprimate şi hotărârile luate în şedinţa de săptămâna 

trecută nefiind necesar a fi schimbate, din moment ce materialul respectiv nu cuprinde 

alte elemente noi. Tot pe acest aspect, domnul Tudor Mohora îşi exprimă părerea 

potrivit căreia ar fi fost oportună exprimarea unui punct de vedere din partea Comisiei 
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juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, ca atare s-ar putea face o 

revenire către această comisie, cu solicitarea pronunţării în fond în ceea ce priveşte 

cazul domnului Becsek-Garda Dezso Kalman, referitor la imunitatea parlamentară a 

Domniei sale în timpul mandatului parlamentar. 

Membrii comisiei sunt de acord cu propunerea făcută de către domnul        

Tudor Mohora. 

 
Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                 

Ioan Stan declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 25 şi 26 martie 2009, domnii deputaţii şi-au desfăşurat 

activitatea  pe cele trei 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, 
 

                                                                   Ioan Stan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 9

 
 
 
 
 
 
 
 


	PROCES  VERBAL

		2009-03-31T15:37:27+0300
	Irina I. Lacatusu




