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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 8, 9 şi 10 septembrie 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 8 septembrie 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, doamna deputat               

Elena Udrea fiind absentă.   

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 31 august – 4 septembrie 

2009. 
2.   Stabilirea programului de audienţe pentru perioada 15 – 17 septembrie 2009. 

4.   Activitate în subcomisiile de analiză. 

5.   Diverse. 

 

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

plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 31 august – 4 septembrie,             

în număr de 30. 
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Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire 

la următoarele memorii : 

• la dosarul nr. 14.499, adresat comisiei noastre de către Primăria 

comunei Cogealac, domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele comisiei propune 

transmiterea memoriului şi către Corpul de Control al Primului Ministru.  

Propunere adoptată în unanimitate. 

• la dosarul nr. 14.505, adresat comisiei noastre de către familia Candja 

Ina şi Vasile din Bucureşti, care solicită sprijin pentru dobândirea cetăţeniei române, 

domnul deputat William Brânză doreşte să cunoască motivul pentru care memoriul a 

fost înaintat şi Avocatului Poporului. Domnul expert Diaconu Cristian răspunde acestei 

întrebări cu precizarea că la comisie au sosit mai multe memorii cu acelaşi obiect, 

reprezentate de către un avocat, care ne solicită transmiterea unei adrese şi                 

către Avocatul Poporului, în special pe probleme de procedură şi nu neapărat pe speţa 

în sine.  

• la dosarul nr. 14.508, adresat comisiei noastre de către domnul Ispas 

Gheorghe, cu domiciliul în comuna Bragadiru, judeţul Teleorman, domnul deputat 

William Brânză solicită mai multe informaţii cu privire la acest caz. Doamna consilier 

Dumitru Elena răspunde acestei solicitări, cu precizarea că petentul reclamă posibila 

falsificare a unor documente de către unii membrii ai administraţiei locale. Chiar dacă 

petiţionarul reclamă cele menţionate mai sus, speţa se referă la sporul de dispozitiv 

care nu se mai acordă acum numai funcţionarilor cu statut special ci şi funcţionarilor 

publici civili, conform unui ordin dat de Ministrul Administraţiei şi Internelor, iar cei 

reclamaţi au primit dreptul irevocabil chiar în instanţă. Ca mod de analiză a tuturor 

aspectelor semnalate, memoriul respectiv a fost înaintat Ministerului Administraţiei şi 

Internelor pentru o verificare administrativă, cu toate că instanţa s-a pronunţat deja. 

Petiţionarul nu oferă nici un argument, este scandalizat de faptul că funcţionarii civili 

primesc acest spor de dispoziţie în urma unei sentinţe judecătoreşti şi cei care nu s-au 

adresat justiţiei nu primesc sporul, acesta fiind de fapt obiectul petiţiei. Petiţionarul a 

fost înştiinţat despre acest demers. 
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• la dosarul nr.14509, adresat comisiei noastre de către domnul Teofil 

Cristea din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, care, adresându-se comisiei noastre, 

reclamă refuzul Primăriei comunei Hereclean de a pune în executare o hotărâre 

judecătorească definitivă şi irevocabilă, într-o cauză având ca obiect reconstituirea 

dreptului de proprietate, doamna deputat Iordache Luminiţa, secretarul comisiei, 

întreabă dacă există vreo metodă coercitivă împotriva primăriei, în cazul în care 

această instituţie nu pune în aplicare hotărârea la care se referă petiţionarul. Domnul 

expert Ştefănescu David răspunde acestei solicitări, explicând faptul că pentru 

soluţionarea aspectelor reclamate, memoriul a fost înaintat Prefecturii Judeţului Sălaj şi 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Zalău pentru a cerceta dacă sunt întrunite toate 

elementele pentru infracţiune de abuz în serviciu. 

• la dosarul nr.14512, adresat comisiei noastre de către Consiliul local al 

comunei Sohatu, judeţul Călăraşi, prin care este sesizată trecerea din domeniul public 

al statului în domeniul privat (petiţionarul referindu-se la închirierea vechii şcoli din 

localitate), domnul deputat Willliam Brânză doreşte să cunoască modul în care a fost 

făcută această trecere. Domnul deputat Boabeş Dumitru menţionează că este vorba de 

o şcoală din satul Progresul pe care primarul a închiriat-o unei persoane care, ulterior, 

a demolat-o, în locul ei construind altceva, fără autorizaţie de construcţie. Domnul 

preşedinte Ioan Stan solicită informaţii în legătură cu obiectul acestui dosar şi modul de 

soluţionare. Domnul expert Ştefănescu David informează că memoriul respectiv a fost 

transmis comisiei de către un grup de consilieri de la Consiliul Local al comunei 

Sohatu, care semnalează închirierea şcolii din comuna Progresul către o persoană 

juridică. În locul vechii şcoli acesta şi-a amenajat un spaţiu comercial pentru 

comercializarea unor materiale de construcţii. Ca mod de soluţionare, memoriul a fost 

transmis atât Primăriei comunei Sohatu, cât şi Prefecturii Judeţului Călăraşi, cărora li s-

a solicitat punct de vedere, petiţionarii fiind înştiinţaţi, de asemenea, în legătură cu 

acest demers. 
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• la dosarul nr.14514, adresat comisiei de către domnul Teodor Lazăr din 

comuna Sînmartin, judeţul Bihor, care reclamă atât acte de violenţă ce ar fi fost 

săvârşite împotriva dumnealui şi împotriva familiei sale de către unii vecini, cât şi acte 

de imoralitate ce ar avea loc la locuinţa acestora. Doamna deputat Iordache Luminiţa – 

secretarul comisiei, doreşte să cunoască motivul pentru care petiţia a fost înaintată 

Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor. Domnul consilier Bulai Jorj explică obiectul 

dosarului şi motivul care a stat la baza trimiterii aspectelor sesizate către IPJ Bihor, 

căreia i s-a cerut punct de vedere. Petiţionarul a fost înştiinţat în legătură cu acest 

demers. 

• la dosarul nr.14516, memoriu adresat comisiei de către domnul Tapusiu 

Cristian din Bucureşti, care solicită intervenţia comisiei pentru a fi reîncadrat în 

Jandarmeria Română şi reclamă un posibil abuz ce ar fi fost săvârşit de către Comisia 

Medicală din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cauză penală aflată pe rolul 

instanţelor judecătoreşti, doamna deputat Iordache Luminiţa – secretarul comisiei, 

doreşte să cunoască modul de soluţionare. Doamna consilier Dumitru Elena 

menţionează faptul că petiţia a fost primită în format electronic, în cuprinsul căruia 

petiţionarul consideră un abuz măsura de pensionare a dumnealui, dispusă de către 

Comisia Medicală din cadrul MAI, motiv pentru care acesta s-a adresat instanţei, cauza 

penală aflându-se deja pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.  Nu există nici un document 

ataşat care să facă dovada acestui abuz ci doar plângerea petentului. 

• la dosarul nr.14517, memoriu adresat comisiei de către doamna 

Cârciumaru Georgeta din municipiul Piteşti, judeţul Argeş, care reclamă posibile 

abuzuri ce ar fi fost săvârşite de către autorităţile publice locale, în restituirea unui 

imobil şi solicită audienţă, doamna deputat Alina Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte al 

comisiei, solicită informaţii în legătură cu această sesizare şi propune primirea 

petiţionarei în audienţă. Domnul consilier Diaconu Cristian explică obiectul petiţiei şi 

doreşte să cunoască data la care urmează să fie primită petiţionara. Domnul 

preşedinte Ioan Stan propune ca audienţa să se desfăşoare în subcomisia de 

specialitate, miercuri 16 septembrie. Plenul comisiei este de acord cu propunerea. 



 
 

 5

 

 

• la dosarul nr.14520, memoriu adresat de către petiţionarii Sfeteanu Liviu 

şi Creta Maria Neta din comuna Tiha Bârgăului, judeţul Bistriţa Năsăud, care solicită 

urgentarea finalizării dosarului de despăgubire, conform prevederilor Legii nr.10/2001, 

domnul preşedinte Ioan Stan propune primirea petenţilor în audienţă, în subcomisia de 

specialitate, miercuri 16 septembrie a.c., ora 10.00. Plenul comisiei este de acord. 

• la dosarul nr.14525, memoriu adresat comisiei de către doamna Grosu 

Viorica din municipiul Bârlad, judeţul Vaslui, care solicită sprijin pentru achiziţionarea 

unei locuinţe prin „Programul Prima Casă”, domnul deputat William Brânză solicită 

informaţii în legătură cu această petiţie. Domnul expert Diaconu Cristian explică 

obiectul dosarului, iar ca mod de soluţionare menţionează faptul că solicitarea a fost 

înaintată Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM, petiţionarei 

aducându-i-se la cunoştinţă măsura dispusă. 

• la dosarul nr.14526, memoriu adresat comisiei de către Confederaţia 

Naţională Sindicală „Cartel Alfa” – Uniunea Sindicală Teritorială Filiala Giurgiu, care 

solicită anularea Ordinului Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, având 

ca şi consecinţă mutarea sediului Sucursalei ANIF Olt – Argeş, domnul deputat William 

Brânză nu este de acord cu transmiterea memoriului la Ministerul Agriculturii, Pădurilor 

şi Dezvoltării Rurale şi propune adresă la Primul Ministru. Domnul consilier şef serviciu 

Tudor Mohora explică motivul pentru care s-a procedat la înaintarea lucrării către                

Ministerul Agriculturii şi anume acela că în speţă este vorba de o măsură administrativă 

dispusă de către conducerea ministerului, astfel încât se impunea solicitarea unui punct 

de vedere. Propune ca, în eventualitatea în care răspunsul ministerului nu este 

satisfăcător, să înaintăm memoriul forului ierarhic superior. Domnul preşedinte propune 

transmiterea lucrării atât către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cât 

şi Primului Ministru. Plenul comisiei este de acord. 
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Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la comisie,              

în zilele de 15 – 17 septembrie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul după cum 

urmează : 

•  în ziua de marţi, 15 septembrie a.c. : domnul deputat Popa Octavian 

Marius; 

•  în ziua de miercuri, 16 septembrie a.c. : domnul deputat Adrian Gurzău 

– vicepreşedinte al comisiei; 

• în ziua de joi, 17 septembrie a.c.: domnul deputat William Brânză. 

  

La punctul „Diverse” , doamna deputat Iordache Luminiţa – secretarul 

comisiei, doreşte informaţii în legătură cu deplasarea care s-a efectuat în judeţul 

Suceava, comuna Slatina, în perioada 20 – 24 iulie a.c., având ca obiect aspectele 

semnalate în memoriul depus la comisie de către un grup de consilieri de la Consiliul 

Local al comunei Slatina. 

Domnul consilier Diaconu Cristian răspunde solicitării doamnei deputat, 

menţionând că după această deplasare s-au redactat şi trimis adrese la Consiliul 

Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, spre 

ştiinţă la Prefectura Judeţului Suceava şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, 

prin care au fost aduse la cunoştinţa instituţiilor susmenţionate noi fapte, mai grave, 

sesizate de petiţionari. Comisia se află în posesia răspunsului de la Consiliul Superior 

al Magistraturii, se aşteaptă răspuns de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie. De asemenea, comisia se află în posesia unei adrese de la Corpul 

de Control al Ministrului Administraţiei şi Internelor care confirmă aspectele sesizate de 

petiţionari, unele dintre ele cu conotaţie penală. 
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi şi nici la punctul 

„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă.  

 

În zilele de 9 şi 10 septembrie a.c., membrii comisiei 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 
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