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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 16 şi 17 septembrie 2009 

 
 
 

Şedinţa comisiei din 16 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 proiectului Raportului de activitate al comisiei, pe semestrul I 
al anului 2009. 

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 7 – 11 septembrie 2009. 

3.   Stabilirea programului de audienţe pentru perioada 22 – 24 septembrie 

2009. 

4.   Activitate în subcomisiile de analiză. 

5.   Diverse. 
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La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune 

atenţiei plenului proiectul Raportului de activitate al comisiei, pe Semestrul I al 

anului 2009 şi solicită acestuia dezbateri şi eventuale propuneri. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa propune ca dezbaterea 

proiectului de Raport să aibă loc la şedinţa din săptămâna viitoare, pentru o 

studiere mai amănunţită a întregului material.  

 

La punctul doi al Ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune 

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 7 – 11 

septembrie,  în număr de 15. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu 

privire la următoarele memorii : 

• la dosarul nr. 14.530, adresat comisiei noastre de către domnul 

Cioranu Ion din comuna Pietroşiţa, judeţul Dâmboviţa, în cuprinsul căruia 

petiţionarul contestă încadrarea în gradul de handicap uşor, cu toate că în anul 

2004 Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi din judeţul 

Dâmboviţa i-a eliberat Certificatul cu încadrarea în gradul de handicap accentuat, 

domnul deputat Octavian-Marius Popa solicită informaţii în legătură atât cu 

documentaţia depusă la dosar, cât şi cu modificarea de legislaţie, privind 

aspectele sesizate de petiţionar. Doamna consilier Dumitru Elena menţionează 

faptul că s-au modificat criteriile de încadrare, dar nu se cunoaşte exact conţinutul 

dosarului aflat la Comisia de evaluare. Evaluarea iniţială a avut loc în anul 2004 şi 

după cum se cunoaşte starea persoanelor cu handicap se reevaluează an de an, 

iar gradul de handicap al petiţionarului, în anul 2009, a fost uşor. Ca mod de 

soluţionare, memoriul a fost înaintat Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap, tocmai pentru a se cunoaşte criteriile de evaluare. De asemenea, în 

legătură cu acest lucru, petiţionarul a fost informat. 
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• la dosarul nr. 14.532, adresat comisiei noastre de către Primăria 

Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava reprezentată de domnul primar Olărean 

Aurel, care îşi exprimă nemulţumirea faţă de Hotărârile nr.124/2007 şi 

nr.148/2007, emise de către Consiliul Local al Municipiului Rădăuţi, prin care s-a 

aprobat preluarea de către Societatea Comercială „Servicii Comunale” S.A. a 

activităţii serviciului de ecarisaj-gestionare a  câinilor fără stăpâni, prin procedura 

gestiunii directe şi a contractului de gestionare fără licitaţie publică, domnul 

deputat William Brânză doreşte să cunoască ce conţine răspunsul transmis 

petiţionarului. Domnul expert Diaconu Cristian menţionează faptul că petentul a 

fost îndrumat să se adreseze autorităţilor judecătoreşti, competente cu 

soluţionarea, pe fond, a aspectelor semnalate în petiţie. 

• la dosarul nr. 14.537, adresat comisiei noastre de către domnii 

deputaţi Valentin Rusu şi Călin Potor, care prezintă o situaţie aflată la nivelul 

Serviciului Judeţean de Ambulanţă Caraş-Severin, privind schimbarea conducerii 

acestei instituţii, fapt pe care domnii deputaţi îl consideră un abuz, domnul deputat 

Adrian Gurzău solicită mai multe informaţii cu privire la acest caz. Doamna 

consilier Dumitru Elena răspunde acestei solicitări, cu precizarea că aceşti doi 

domni deputaţi se adresează comisiei noastre, neuzând de prerogativele 

constituţionale şi regulamentare care le permit să se adreseze oricărei instituţii 

publice pentru a fi informaţi, oricărui minister şi ne aduc la cunoştinţă situaţia 

creată la un serviciu de ambulanţă judeţean. Nu există o petiţie a lucrătorilor din 

respectivul serviciu de ambulanţă, la memoriu fiind ataşate doar următoarele 

documente: un extras dintr-un raport de control de anul trecut şi deciziile prin care 

conducerea serviciului de ambulanţă este înlocuită. Se înţelege din documentele 

dosarului că respectivele persoane care au fost înlăturate din funcţii nu s-au 

adresat comisiei cu o petiţie ci au adus doar la cunoştinţa domnilor deputaţi 

situaţia creată. Ca mod de soluţionare, dosarul a fost înaintat atât Ministerului 

Sănătăţii pentru verificări şi dacă au fost respectate dispoziţiile legale, cât şi 

grupului parlamentar din care fac parte cei doi deputaţi, aducând la cunoştinţa 
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liderului de grup că cei doi colegi ai dumnealui aleg să nu uzeze de prerogativele 

constituţionale.  

• la dosarul nr.14538, adresat comisiei noastre de către doamna Lovin 

Niculina din municipiul Bucureşti, domnul deputat William Brânză, doreşte să 

cunoască obiectul dosarului. Domnul expert Diaconu Cristian răspunde acestei 

solicitări,  menţionând că petiţionara sesizează abuzuri ce ar fi fost săvârşite de 

către reprezentanţii autorităţii publice locale a oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, 

care refuză să-i elibereze planul parcelar al localităţii, necesar elaborării 

documentaţiei cadastrale şi înscrierii în cartea funciară. Pentru soluţionarea 

aspectelor semnalate, memoriul a fost înaintat Prefecturii Judeţului Ilfov şi 

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, petiţionarei fiindu-i aduse 

la cunoştinţă demersurile întreprinse de comisie. 

• la dosarul nr.14540, adresat comisiei noastre de către doamna Vlas 

Eugenia – cetăţean moldovean, de naţionalitate română, prin care solicită sprijin 

comisiei pentru redobândirea cetăţeniei române, domnul deputat William Brânză 

doreşte să cunoască obiectul acestui dosar, mai exact, ce abuz este sesizat şi 

modul de soluţionare. Domnul consilier Diaconu Cristian informează că memoriul 

respectiv a fost transmis comisiei de către un avocat, reprezentantul doamnei şi 

că la comisie sunt înregistrate mai multe memorii transmise de către acesta în 

numele mai multor cetăţeni moldoveni de naţionalitate română, memorii care au 

acelaşi obiect: redobândirea cetăţeniei române. Petiţionarii consideră un abuz 

întârzierea soluţionării dosarelor depuse la Consulatul Român din Chişinău. 

Memoriul a fost transmis atât Ministerului Afacerilor Externe, cât şi Ministerului 

Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, petiţionara fiind înştiinţată, de asemenea, în 

legătură cu acest demers. 

Domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele comisiei, propune discuţii 

cu reprezentanţii direcţiei din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, 

care se ocupă cu redobândirea cetăţeniei române pentru cetăţenii basarabeni, 

deoarece trebuie schimbată procedura astfel încât să se evite astfel de situaţii 

neplăcute care pătează imaginea României. 
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• la dosarul nr.14541, adresat comisiei de către domnul Bucurică 

George – ofiţer superior în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, 

Serviciul de Investigare a Fraudelor, care sesizează asupra unor aspecte grave 

ce se petrec la nivelul acestui inspectorat, domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedintele comisiei şi domnul deputat William Brânză, solicită informaţii în 

legătură cu aspectele sesizate şi aspecte privind identitatea petiţionarului, anume 

dacă acesta deţine funcţia şi gradul pe care susţine că le are. Domnul consilier 

Bulai Jorj explică obiectul dosarului şi motivul care a stat la baza trimiterii 

aspectelor sesizate către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi către 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, petentul fiind înştiinţat în legătură cu aceste 

demersuri, iar în legătură cu identitatea, din verificările pe care le vor face 

reprezentanţii ministerului susmenţionat cu privire la speţa sesizată, va rezulta 

dacă identitatea petiţionarului este cea prezentată de acesta. 

Domnul consilier şef serviciu Tudor Mohora intervine în speţa prezentată mai 

sus, privind identitatea persoanelor care se adresează comisiei, menţionând că de 

la începutul anului 2009 la comisie au fost înregistrate doar două astfel de cazuri 

în care petiţionarii se substituie altor persoane. 

 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

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

 

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

comisie, în zilele de 22 – 24 septembrie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul după cum urmează : 

•  în ziua de marţi, 22 septembrie a.c. : domnul deputat Octavian 

Marius Popa; 

•  în ziua de miercuri, 23 septembrie a.c. : doamna deputat Alina 

Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte al comisiei; 

• în ziua de joi, 24 septembrie a.c.: domnul deputat Dumitru Boabeş. 
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La punctul „Diverse” , domnul preşedinte Ioan Stan, solicită informaţii în 

legătură cu deplasarea din judeţul Suceava, privind verificările efectuate de către 

domnii consilieri Drăcea Marin şi Bulai Jorj asupra memoriului domnului 

Corduneanu Ioan, înregistrat la comisie sub nr.14331/2009, referitor la modul de 

soluţionare a unui dosar penal având ca obiect uciderea din culpă a numitului 

Corduneanu Codrin Ioan, eveniment ce a avut loc pe data de 15 iulie 2005 într-un 

„Parc de distracţii”, deschis temporar în municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, ca 

urmare a folosirii unui autotren format din autotractor şi remorcă, vina fiind reţinută 

în sarcina numitului Panaite Vasile (şofer) şi Potoceanu Constantin (proprietarul 

autovehiculului susmenţionat). 

Colectivul desemnat de Plenul comisiei noastre a analizat aceste 

aspecte la nivelul conducerilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava, al 

Poliţiei Municipiului Fălticeni, Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava şi 

Primăria Municipiului Fălticeni. 

Domnul consilier Drăcea Marin dă citire Referatului întocmit în urma 

acestor verificări, care cuprinde concluziile desprinse şi modul în care urmează a 

fi soluţionate aspectele sesizate de petiţionar. 

Ca mod de soluţionare, domnii consilieri propun următoarele: 

1. Sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, a Parchetului 

de pe lângă Curtea de Apel Suceava şi a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, cu propunerea de preluare a instrumentării acestui dosar de 

către una dintre aceste unităţi ale parchetului, apreciind că în cauză sunt 

îndeplinite condiţiile prevăzute de art.209 alin.4 (1) c.pr.pen.; 

2. Petenţii să fie îndrumaţi să folosească în continuare căile de atac 

prevăzute de art.278 (1) c.pr.pen. 

Plenul comisiei este de acord cu soluţiile propuse de către domnii 

consilieri Marin Drăcea şi Jorj Bulai. 
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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 data de 17 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 
 

 
 
 
 
 


	PROCES  VERBAL

		2009-09-30T11:27:15+0300
	Irina I. Lacatusu




