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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 17 martie 2011 

 
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – 

preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte,                 

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

William Gabriel Brînză, Damian Ioan, Marian Dan Mihai şi Uricec Eugen Constantin, 

domnul deputat Borbely Laszlo fiind absent.    

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

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

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 7 - 11 martie 2011. 

2.   Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 22, 23 şi 24 martie 2011. 

3.   Activitate pe subcomisii de analiză. 
4.   Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 7 - 11 martie 2011,             

în număr de 17. Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii 

cu privire la dosarele: nr. 15.618, adresat comisiei noastre de către domnul Ilea Stelian 

din Cluj-Napoca, judeţul Cluj; nr. 15.619, adresat comisiei noastre de către domnul 

Petrache Florian din Municipiul Bucureşti; nr. 15.621, adresat comisiei noastre de către 

doamna Popescu Georgeta din Municipiul Bucureşti; nr. 15.629, adresat comisiei 

noastre de către doamna Manolache Angela din comuna Talpa, judeţul Teleorman; nr. 

15.632, adresat comisiei noastre de către Fundaţia Pro Fondbis-1946 Semper prin 

reprezentantul său – domnul Ursu Radu din Municipiul Suceava, judeţul Suceava şi     

nr. 15.634, adresat comisiei noastre de către Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA 

şi semnat de domnul preşedinte Valerian Solovăstru din Municipiul Bucureşti. 
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În urma discuţiilor privind dosarul nr.15.619 adresat Comisiei de către 

domnul Petrache Florian din Municipiul Bucureşti, membrii comisiei au hotărât audierea  

conducerii Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 

Bucureşti, în ziua de marţi, 22 martie 2011, orele 10:00 în subcomisia de specialitate.  

În legătură cu memoriul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA, semnat 

de domnul preşedinte Valerian Solovăstru şi înregistrat la comisiei sub nr.15.634, 

membrii Comisiei au hotărât audierea – în plenul Comisiei – a petiţionarului,               

stabilindu-se ca moment al audierii ziua de marţi, 22 martie 2011, orele 13:00. 

Ulterior audierii susmenţionate, membrii Comisiei au convenit să se ia în 

discuţie şi solicitarea domnului Valerian Solovăstru – preşedintele Regiei Naţionale a 

Pădurilor ROMSILVA de constituire a unei comisii de anchetă parlamentară, acţiune ce 

presupune acordul Plenului Camerei Deputaţilor sau în caz de refuz, Comisia noastră 

poate să procedeze la formarea unui colectiv de cercetare alcătuit dintr-un număr de 

deputaţi şi consilieri ai comisiei. Mai mult decât atât, domnul secretar Radu Eugeniu 

Coclici şi-a exprimat părerea potrivit căreia solicitarea de constituire a comisiei de 

anchetă parlamentară către Plenul Camerei Deputaţilor ar fi util să fie formulată nu 

numai în ceea ce priveşte cazul din judeţul Timiş, ci şi pe celelalte judeţe unde se 

întâlnesc cazuri similare, spre exemplu judeţele: Harghita, Covasna, Mureş sau 

Vrancea. 

Supuse la vot, aceste propuneri au fost adoptate în unanimitate. 

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 22, 23 şi 24 martie 2011 domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul                  

după cum urmează : în ziua de marţi, 22 martie a.c. : domnul deputat                  

Radu Eugeniu Coclici – secretar al comisiei; în ziua de miercuri, 23 martie a.c. : 

domnul deputat Ioan Stan – preşedinte al comisiei şi în ziua de joi, 24 martie a.c.: 
domnul deputat Dumitru Boabeş - secretar al comisiei. 
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La punctul „Diverse” membrii comisiei au fost informaţi de către 

compartimentul de consilieri că invitaţia pentru audiere, în plenul Comisiei, a Asociaţiei 

Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere Alexandru Ioan Cuza – Filiala 

Sectorului 5 din cadrul Ministerului Apărării Naţionale a fost deja formulată pentru data 

de 22 martie 2011, orele 14, avându-se în vedere discuţiile purtate pe marginea 

aspectelor semnalate de către această Asociaţie în şedinţa comisiei din                 

22 februarie a.c., moment în care plenul comisiei şi-a exprimat – în unanimitate - 

acordul privind această invitaţie de audiere. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul 

„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan declarat şedinţa închisă. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

                                                                   Ioan Stan 
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