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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 22, 23 şi 24 noiembrie 2011 

 
Şedinţa comisiei din 22 noiembrie 2011 : 
 
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – 

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

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

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

Uricec. Domnul deputat Nicolae Stan este plecat în delegaţie şi domnul deputat 

Borbely Laszlo este absent.  

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

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

1. Audierea domnului Daniel Petru Funeriu – Ministrul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, în legătură cu aspectele cuprinse în memoriul adresat de 

către doamna Geampalia Eugenia din Tulcea, absolventă a Facultăţii de Drept şi 

Administraţie Publică – Universitatea „Spiru Haret” – marţi, 22 noiembrie a.c. ora 

13:30. 

2. Audierea conducerilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei; Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice; ENEL România; S.C.”Impact Developer & Contractor” S.A. şi a 

petiţionarilor - Asociaţia de proprietari Ansamblul Rezidenţial „AZUR”  din oraşul 

Voluntari, judeţul Ilfov şi a doamnei Maricica Isac – Ansamblul Rezidenţial „Boreal”, 

Municipiul Constanţa, în legătură cu aspectele semnalate în memoriul Asociaţiilor de 

Proprietari – Ansamblul Rezidenţial „AZUR” – semnat de către domnul preşedinte 

Adrian Antonescu – marţi, 22 noiembrie a.c. ora 14:30. 
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3.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 14 - 18 noiembrie 2011. 

4.  Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 29 şi 30 noiembrie 2011. 

5.   Activitate pe subcomisii de analiză. 

6.   Diverse. 

 

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

plenul comisiei asupra faptului că domnul Daniel Petru Funeriu – Ministrul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului a transmis  - printr-o adresă din partea ministerului 

susmenţionat - imposibilitatea prezentării sale la audiere. Astfel, domnul preşedinte 

Ioan Stan a dat citire respectivei adrese prin care domnul Ministru Daniel Petru Funeriu 

mulţumeşte Comisiei pentru invitaţia de a participa la discuţii în şedinţa din                 

22 noiembrie a.c., dar având în vedere pregătirile pentru întâlnirea interguvernamentală 

româno-israeliană având ca scop concretizarea unor proiecte de dezvoltare de interes 

comun, solicită amânarea discuţiilor pentru o dată ulterioară. Domnul preşedinte               

Ioan Stan a propus reinvitarea domnului Ministru Daniel Petru Funeriu în ziua de                  

marţi, 29 noiembrie 2011, orele 13:30. Membrii comisiei luând act de această situaţie, 

şi-au exprimat prin vot – în unanimitate – acordul faţă de propunerea formulată de către 

domnul preşedinte Ioan Stan. 

 
La punctul doi al ordinii de zi, respectiv audierea conducerilor Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; ENEL România; 

S.C.”Impact Developer & Contractor” S.A. şi a petiţionarilor - Asociaţia de proprietari 

Ansamblul Rezidenţial „AZUR”  din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov şi a doamnei               

Maricica Isac – Ansamblul Rezidenţial „Boreal”, Municipiul Constanţa, în legătură cu 

aspectele semnalate în memoriul Asociaţiilor de Proprietari – Ansamblul Rezidenţial 

„AZUR” – semnat de către domnul preşedinte Adrian Antonescu.  

La audiere au participat:  

Din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei: domnul Iulius Dan Plaveti – preşedinte; domnul Florin Rădoi – Director 
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General al Departamentului Control – Protecţia Consumatorilor; domnul Viorel Alicuş – 

Director General al Departamentului Reglementări Piaţa de Energie Electrică, Preţuri şi 

Tarife. Din partea ENEL România: domnul Giuseppe Fanizzi – Director General ENEL 

Distribuţie România; domnul Florin Gugu – Director Departament Reglementări; 

doamna Florina Bălănescu – Director Relaţii Clienţi ENEL Distribuţie România.                 

Din partea S.C.”Impact Developer & Contractor” S.A .: domnul Dan Ioan Popp – 

Director General; doamna Gina Pătrinoiu – şef Departament Juridic. Din partea 

Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice: domnul Mircea Matei – preşedinte. Petiţionarii care s-au adresat Comisiei : 

doamna Maricica Isac - Ansamblul Rezidenţial „Boreal”, Municipiul Constanţa; domnul 

Adrian Antonescu şi doamna Daniela Antonescu - Ansamblul Rezidenţial „AZUR”  din 

oraşul Voluntari, judeţul Ilfov şi doamna Adina Coca - Ansamblul Rezidenţial „CLASS” 

Ilfov.  

Membrii comisiei au procedat la audierea tuturor invitaţilor, discuţiile fiind 

înregistrate pe bandă magnetică, respectiv casete audio, stenograma făcând parte 

integrantă din procesul-verbal al şedintei. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei plenului analiza dosarelor înregistrate la comisie în perioada 14 - 18 noiembrie 

2011, în număr de 13. Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită 

informaţii cu privire la dosarele: nr. 16.175 adresat Comisiei noastre de către domnul 

Sanda Lucian – preşedintele Organizaţiilor de Pescari Tulcea şi nr. 16.180 adresat 

Comisiei noastre de către Consiliul Judeţean Teleorman, semnat de către domnul 

preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. În cazul memoriului adresat de către domnul Liviu 

Nicolae Dragnea – preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman care sesizează asupra 

unor presupuse abuzuri săvârşite de către domnul Teodor Niţulescu – Prefectul 

Judeţului Teleorman, membrii comisiei au hotărât invitarea la audiere a domnului 

Teodor Niţulescu – Prefectul Judeţului Teleorman în ziua de marţi, 29 noiembrie 2011, 

orele 14:15. 
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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 patru al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la 

comisie, în zilele de 29 şi 30 noiembrie 2011, domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul 

după cum urmează: în ziua de marţi, 29 noiembrie a.c.: domnul deputat Ioan Damian 

şi în ziua de miercuri, 30 noiembrie a.c. : domnul deputat  Octavian Marius Popa – 

vicepreşedinte al comisiei.  

        . 

La punctul „Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan a reamintit 

membrilor comisiei faptul că în ziua de joi, 24 noiembrie 2011 la orele 13:30, la Sala 

Nicolae Bălcescu din incinta Palatului Parlamentului, va avea loc întâlnirea cu delegaţia 

Comisiei pentru petiţii a Parlamentului European condusă de doamna Erminia Mazzoni 

– preşedinta Comisiei, întrevedere la care vor participa atât preşedinţii celor două 

Comisii pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, cât şi membrii celor două comisii, precum şi Avocatul Poporului – domnul 

Gheorghe Iancu. Principalele teme înscrise pe agenda întâlnirii sunt: necesitatea unei 

mai bune informări cu privire la competenţele în materie ale Uniunii Europene şi ale 

statelor membre, informarea cetăţenilor cu privire la competenţele comisiilor de 

specialitate din Parlamentul României şi cooperarea dintre acestea şi Comisia pentru 

petiţii a Parlamentului European. Domnul preşedinte Ioan Stan a solicitat membrilor 

comisiei să-şi exprime acordul privind participarea la această întrevedere. Astfel, şi-au 

exprimat acordul pentru participare, pe lângă domnul preşedinte Ioan Stan, domnii 

deputaţi: Octavian Marius Popa – vicepreşedinte al comisiei; Ioan Damian – membru şi               

Eugen Constantin Uricec – membru.   

 

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

„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 
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Şedinţele comisiei din 23 şi 24 noiembrie 2011: 

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

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

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

secretar, William Gabriel Brînză, Damian Ioan, Marian Dan Mihai, Nicolae Stan şi 

Eugen Constantin Uricec, iar domnul deputat Borbely Laszlo este absent.  

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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