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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 1 şi 2 aprilie 2009 

 
Şedinţa comisiei din 1 aprilie 2009 
 

La şedinţă au participat 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 au fost conduse de domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedinte al comisiei.  

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

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  23 - 27 martie 2009. 
2. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna  6 – 10 aprilie 2009. 

3. Activitate în subcomisiile de analiză. 

4. Diverse. 

La primul punct al ordinei de zi : 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a supus atenţiei plenului situaţia 

dosarelor intrate la comisie în perioada 23 - 27 martie 2009, în număr de 34. Studiind 

borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire la următoarele 

memorii : 14.047, 14.049, 14.050, 14.053, 14.058, 14.060,14.067, 14.071 şi 14.072. 

În urma discuţiilor s-a stabilit modul de analiză şi verificare a aspectelor 

semnalate în memoriile adresate de cetăţeni, în perioada de referinţă. 
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În continuarea şedinţei, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău informează 

membrii comisiei de faptul că s-a autosesizat din presă în ceea ce priveşte cazul 

OLTCHIM, considerând că problema respectivă este una de interes naţional. Pe scurt, 

domnului expert Ştefănescu David, referindu-se la articolul din presă, menţionează 

următoarele : articolul respectiv a apărut în sărtămânalul „Financiar” ; este vorba de un 

grup de firme cu sediul în Germania, ce deţine un pachet minoritar la OLTCHIM într-un 

cunatum de 13 % şi în acelaşi timp deţine şi pachetul majoritar la un combinat 

asemănător din Polonia, cu acelaşi domeniu de activitate ; în vederea susţinerii 

activităţii OLTCHIM, Guvernul României a propus conversia datoriei pe care o are 

OLTCHIM faţă de AVAS, în valoare de peste 150 de milioane, să fie transformată în 

acţiuni, respectiv să majoreze capitalul social subscris ; această acţiune de subscriere 

şi de emisiune a noilor acţiuni se va realiza prin strigare publică şi anume toţi actualii 

acţionari pot participa la această mărire de capital social ; grupul german se opune 

acestei iniţiative a Guvernului şi a notificat, între timp, Comisia Europeană -  

Directoratul General pentru Competiţie, deoarece consideră că este vorba de un ajutor 

de stat mascat ; în Raportul Adunării Generale a Acţionarilor, majoritarea acţionarilor 

au decis să contracareze aceste acţiuni de denigrare şi acţiuni de blocare a activităţii 

OLTCHIM şi chiar să se  adreseze instituţiilor statului competente în această materie. 

După această prezentare, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău şi-a 

exprimat părerea potrivit căreia, ar trebui solicitat un punct de vedere din partea 

Consiliului Concurenţei. 

Domnul expert Ştefănescu David a menţionat că, în ceea ce priveşte 

sesizarea Consiliului Concurenţei, această instituţie va fi oricum sesizată de către 

Directoratul General pentru Competiţie, deoarece Consiliul Concurenţei este şi punctul 

de contact între Comisia Europeană şi instituţiile sau autorităţile din România.                  

În acelaşi timp, conform regulamentului Comisiei Europene, nr.659/1999, orice 

persoană care consideră că se simte lezată în drepturi de acordarea unui presupus 

ajutor de stat, se poate adresa Direcţiei Generale pentru Competiţie cu termen de 

răspuns în 15 zile. 
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Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora a menţionat faptul că, având în 

vedere implicarea acestor acţionari minoritari în deţinerea unui pachet majoritar într-o 

altă societate concurentă şi  fiind vorba de o firmă cu capital majoritar de stat, ar fi util a 

se solicita un punct de vedere din partea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului şi Ministerului Economiei. 

 

La punctul doi al ordinei de zi : 
Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a adresat rugămintea colegilor 

deputaţi, de a-şi exprima dorinţa cu privire la acordarea de audienţe, pentru săptămâna                 

6 - 10 aprilie a.c.  În privinţa acordării audienţelor la comisie, domnii deputaţi şi-au 

exprimat  acordul, după cum urmează : 

• în ziua de marţi, 7 aprilie a.c. : domnul deputat Dumitru Boabeş ;  

• în ziua de miercuri, 8 aprilie  a.c. : domnul deputat Octavian-Marius Popa; 

• în ziua de joi, 9 aprilie a.c. : doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu – 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La punctul „Diverse”:  

Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora a precizat că : în legătură cu 

memoriul adresat comisiei de către domnul deputat Octavian-Marius Popa, înregistrat 

la comisie sub nr.14.031/18.03.2009, referitor la modul în care s-au instituit, în anumite 

zone, ariile protejate în cadrul programului „Natura 2000”, să se întocmească o adresă 

de invitare către Ministerul Mediului, audiere la care să participe ori domnul director 

Megan Silviu-Augustin – Protecţia naturii, biodiversitate şi biosecuritate, sau un 

secretar de stat din cadrul acestui minister, iar discuţiile să aibă loc în şedinţa de 

săptămâna viitoare, respectiv marţi, 7 aprilie a.c., orele 14:00. De asemenea, aceeaşi 

invitaţie să fie adresată şi către primarul comunei Valea Teilor.  

Membrii comisiei au fost de acord cu această propunere. 
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Tot la punctul „Diverse” domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a făcut 

propunerea potrivit căreia săptămâna viitoare, comisia noastră să facă o Conferinţă de 

presă prin care să prezinte activitatea trimestrială a tuturor memoriilor intrate la 

comisie, că există o creştere a numărului sesizărilor, repartizările acestora pe domenii, 

precum şi o scurtă informare a memoriilor transmise comisiei, care nu ţin de 

competenţa de soluţionare a acesteia, dar la care totuşi trebuie să se formuleze 

răspunsuri de înştiinţare către petiţionari. 

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul vicepreşedinte                 

Adrian Gurzău declară şedinţa închisă. 

 

În ziua de 2 aprilie 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 
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