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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 12, 13 şi 14 februarie 2008 

 
 

 
La şedinţele din perioada 12 – 14 februarie a.c. au participat 

membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – preşedinte, Radu Lambrino şi Horea 

Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu şi Mircea Costache – secretari, 

Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Valer Dorneanu, Aurelian Pavelescu, 

Ioan Dumitru Puchianu, Cosmin Gabriel Popp şi Gheorghe Sârb, lucrările comisiei 

fiind conduse de domnul deputat Tudor Mohora - preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi, pentru toate cele trei zile de şedinţă,           

a fost adoptată, în următoarea formulă : 

1. Audierea domnului Gergely Olosz – preşedintele Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

2. Analiza situaţiei dosarelor intrate la comisie în perioada                         

4 - 8 februarie 2008. 
3. Activitate pe subcomisii de analiză. 

4. Diverse. 

Şedinţa comisiei din 12 februarie a.c. 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Tudor Mohora, amintind 

faptul că, urmare hotărârii comisiei din şedinţa din 5 februarie a.c., de invitare la 

un dialog a domnului Gergely Olosz – preşedintele Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în domeniul Energiei, a informat plenul comisiei că s-a procedat de 

îndată la transmiterea respectivei invitaţii. Domnul preşedinte Gergely Olosz a 
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transmis Comisiei, în mai multe rânduri, inclusiv în cursul zilei de 11 februarie a.c. 

şi în dimineaţa zilei de 12 februarie a.c., disponibilitatea Domniei sale de a 

participa la audiere, menţionând şi faptul că va sosi la comisie însoţit de domnul 

director Sîrbu Gabriel, prezent astăzi în faţa comisiei. 

De asemenea, domnul preşedinte Tudor Mohora a mai precizat că, 

în urma unei convorbiri telefonice avute la cabinetul domnului preşedinte                 

Gergely Olosz, cu puţin timp înainte de începerea şedintei, a aflat că domnul 

Gergely Olosz se află la Guvern şi nu mai poate fi prezent la audierea programată 

pentru orele 13,00. 

Datorită acestui fapt, domnul preşedinte Tudor Mohora şi-a exprimat 

nemulţumirea faţă de această atitudine, considerând că acest gest al domnului 

preşedinte Gergely Olosz este unul lipsit de eleganţă şi de sfidare la adresa unei 

comisii parlamentare, mai ales pentru faptul că respectiva Autoritate Naţională de 

Reglementare în domeniul Energiei ar trebui să manifeste transparenţă în toate 

actele sale, inclusiv de la formarea preţurilor şi până la informarea consumatorilor 

în legătură cu perspectiva evoluţiilor în sistem, atât în cadrul energiei, cât şi al 

gazelor naturale. 

Totodată, domnul preşedinte Tudor Mohora a menţionat că : 

• comisia noastră a fost sesizată de cetăţeni care şi-au 

exprimat nemulţumirea faţă de majorarea preţurilor la energie şi gaze naturale, 

motiv pentru care Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a 

Camerei Deputaţilor s-a autosesizat asupra acestor probleme. 

• prin audierea conducerii Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în domeniul Energiei, comisia noastră nu a dorit să poarte un 

dialog prin care cineva să fie tras la răspundere şi nici pentru a se face strategia 

energetică a Guvernului, ci doar pentru a lămuri unele chestiuni pe care cetăţenii 

să le cunoască, îndreptăţiţi de altfel cu acest lucru. 
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În final, domnul preşedinte Tudor Mohora a făcut următoarele 

propuneri : 

• transmiterea unei scrisori Primului-ministru, prin care să se 

atragă atenţia asupra acestei grave atitudini pe care conducerea Autorităţii 

Naţionale pentru Reglementare în domeniul Energiei a avut-o faţă de o comisie 

parlamentară, încălcându-se articolul 111 din Constituţie în care se arată clar că 

reprezentanţii Executivului au obligaţia ca atunci când sunt convocaţi sau li se cer 

date la Parlament, să vină şi să le furnizeze. Cu această propunere membrii 

comisiei au fost de acord. 

• reinvitarea la un dialog, în plenul comisiei, a domnului Gergely 

Olosz – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în domeniul 

Energiei, menţionând faptul că nu este suficient a se discuta doar cu domnul 

director Sîrbu, prezent la şedinţă, datorită faptului că nu este vorba doar de o 

informare tehnică. Membrii comisiei au fost de acord cu această propunere, 

hotărându-se ca dată de reaudiere a domnului preşedinte Gergely Olosz,           

marţi,19 februarie a.c., orele 13,00.  

Înainte de a trece la discutarea celui de-al doilea punct al ordinei de 

zi, domnul preşedinte Tudor Mohora l-a invitat pe domnul secretar Mihail 

Sireţeanu să înştiinţeze plenul comisiei asupra cercetărilor efectuate cu ocazia 

deplasării în judeţul Harghita.  

Domnul secretar Mihail Sireţeanu a informat plenul comisiei asupra 

faptului că, în urma deplasării efectuate la Gheorghieni şi Miercurea Ciuc, judeţul 

Harghita, împreună cu doi consilieri de la comisie şi un reprezentant al 

Inspectoratului General al Poliţiei Române, s-au purtat discuţii atât la Primăria şi 

Poliţia Municipiului Gheorghieni, cât şi la conducerile Prefecturii şi Inspectoratului 

de Poliţie al judeţului Harghita. Astfel, a fost întocmit un material care urmează a fi 

completat cu datele şi informaţiile culese cu ocazia acestor discuţii, iar în şedinţa 

de săptămâna viitoare acest material va fi prezentat membrilor comisiei.  
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La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a 

supus atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la 

comisie,  în perioada 4 - 8 februarie 2008. 
Luând în discuţie memoriile cuprinse în borderoul de şedinţă,                   

în perioada de referinţă, membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile 

propuse de compartimentul tehnic privind modul de analiză şi verificare, într-o 

primă etapă,  a acestor memorii. 

 

Cu privire la asigurarea audienţelor pentru perioada                         

18 – 22 februarie a.c., plenul comisiei hotărăşte după cum urmează :                   

pentru toate cele trei zile de audienţe, marţi – 19 februarie a.c.; miercuri –               

20 februarie a.c. şi joi – 21 februarie a.c., şi-a exprimat acordul domnul secretar 

Mihail Sireţeanu, urmând ca în zilele de 18 şi 22 februarie a.c. audienţele să fie 

asigurate prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

 

În zilele de 13 şi 14 februarie 2008,  domnii deputaţi şi-au 

desfăşurat activitatea  pe cele patru 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 adresate 

comisiei. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 
                      Tudor  Mohora 
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