PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii
PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din 29, 30 septembrie şi 1 octombrie 2009
Şedinţa comisiei din 29 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 Adrian Gurzău –
vicepreşedintele comisiei.
Supusă la vot, ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă :
1.

Audierea

reprezentanţilor

Ministerului

Justiţiei

şi

Libertăţilor

Cetăţeneşti şi Ministerului Afacerilor Externe, în legătură cu petiţiile înaintate
comisiei de către unii cetăţeni din Republica Moldova.
2. Continuarea dezbaterilor cu privire la petiţia înaintată Comisiei de către
conducerea Universităţii „Spiru Haret”.
3.

Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 21 – 25 septembrie

2009.
4. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 6, 7 şi 8 octombrie
2009.
5. Activitate în subcomisiile de analiză.
6. Diverse.
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
audierea reprezentanţilor Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi
Ministerului Afacerilor Externe, ca urmare a numărului mare de memorii adresate,
în ultima perioadă, comisiei noastre, de către cetăţeni din Republica Moldova,
care au solicitat redobândirea cetăţeniei române, în condiţiile legii.
Reprezentanţii celor două ministere au prezentat preocupările lor
privind conducerea activităţii de redobândire a cetăţeniei române, informaţii
referitoare la resursele instituţionale şi umane disponibile, situaţia statistică
– la zi – a dosarelor respective, precum şi propuneri de amendare a legislaţiei din
domeniu.
Domnii deputaţi, membri ai comisiei, au adresat o serie de întrebări, în
vederea unei informări complete, cele mai multe vizând modul de preluare şi
termenul de rezolvare a cererilor având ca obiect redobândirea cetăţeniei române,
în urma răspunsurilor primite concluzionând cu unele propuneri de eficientizare a
acestei activităţi.
De asemenea, s-a stabilit, de comun acord, continuarea dialogului în
vederea îmbunătăţirii activităţilor specifice şi a creşterii ritmului de soluţionare a
cererilor de redobândire a cetăţeniei române.
Discuţiile sunt înregistrate pe bandă magnetică, stenograma făcând
parte integrantă din prezentul proces verbal.
La punctul doi al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău
supune atenţiei plenului petiţia înaintată la comisie de către conducerea
Universităţii „Spiru Haret” şi propune continuarea dezbaterilor pe această temă.
Domnul deputat Octavian Marius Popa, propune ca la audierea
reprezentanţilor Universităţii „Spiru Haret” şi a reprezentanţilor ARACIS, ce
urmează să aibă loc la şedinţa din săptămâna viitoare, consilierul care se ocupă
de acest dosar să studieze cu atenţie materialul şi să analizeze punctual temeiul
legal al fiecărei afirmaţii făcute atât de către reprezentanţii Universităţii „Spiru
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Haret”, cât şi de către ARACIS în răspunsul primit la comisie, astfel încât dialogul
care va avea loc să aibă un caracter productiv.
Domnul deputat William Brînză menţionează faptul că materialul este
complex şi necesită timp pentru o studiere mai amănunţită, eventual un termen de
2 săptămâni, propunând ca, pentru început, să invităm la comisie doar o parte
implicată în conflict, deoarece situaţia este foarte delicată, cu atât mai mult cu cât,
în prezent, există un proces pe rol în acest sens.
Domnul

deputat

Adrian

Gurzău

–

vicepreşedintele

comisiei,

reaminteşte propunerile exprimate de către domnii deputaţi antevorbitori şi le
supune la vot.
Plenul comisiei este de acord în unanimitate cu invitarea la un dialog,
pentru săptămâna viitoare, a reprezentanţilor Universităţii „Spiru Haret” şi a
reprezentanţilor ARACIS.
La punctul trei al Ordinii de zi domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău
supune atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 21 – 25
septembrie, în număr de 16.
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu
privire la următoarele memorii :
•

la dosarul nr. 14.567, adresat comisiei noastre de către domnul

Bălăceanu Georgescu Emilian din municipiul Bucureşti, domnul deputat Adrian
Gurzău – vicepreşedintele comisiei, solicită informaţii. Doamna consilier Costin
Cornelia menţionează faptul că petiţionarul sesizează în legătură cu un presupus
plagiat. De asemenea, susţine că teza de doctorat „Culoarul Transcarpatic BranRucăr-Dragoslavele, studiu de geografie fizică”, semnată de doamna Ileana
Georgeta Pătru – decan al Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti, ar
fi cel puţin parţial plagiată. Ca mod de soluţionare, memoriul a fost înaintat
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, petiţionarul fiind informat despre acest
demers.
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•

la dosarul nr. 14.569, adresat comisiei noastre de către Primăria

Oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, care reclamă defrişări ilegale de
păduri şi furt de material lemnos şi solicită sprijin pentru obţinerea statutului de
staţiune turistică a oraşului Vişeu de Sus, studiu ce ar fi fost respins de
conducerea Ministerului Turismului, domnul deputat Octavian-Marius Popa
propune ca pe lângă celelalte instituţii cărora le-a fost înaintată petiţia, respectiv:
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Turismului, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Prefectura Judeţului Maramureş, lucrarea să fie
transmisă şi Gărzii Naţionale de Mediu. De asemenea, domnia sa propune
invitarea la un dialog, la sediul comisiei, la o dată stabilită ulterior de plen, a
reprezentantului Primăriei Oraşului Vişeu de Sus, în persoana domnului primar.
•

la dosarul nr. 14.572, adresat comisiei noastre de către Staţiunea de

Cercetare, Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ, domnul deputat Adrian
Gurzău – vicepreşedintele comisiei solicită mai multe informaţii cu privire la acest
caz. Doamna consilier Costin Cornelia răspunde acestei solicitări, cu precizarea
că petiţionara solicită sprijin comisiei pentru menţinerea patrimoniului agricol
existent în prezent în administrarea Staţiunii de Cercetare, Dezvoltare Agricolă
Secuieni, judeţul Neamţ, format din teren arabil repartizat pe raza comunelor
Secuieni, Dulceşti şi Trifeşti, judeţul Neamţ. Ca mod de soluţionare, memoriul a
fost transmis Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu Siseşti”.
•

la dosarul nr.14574, adresat comisiei noastre de către Asociaţia de

Proprietari Class din Ansamblul Rezidenţial Class Voluntari, judeţul Ilfov, domnul
deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele comisiei solicită lămuriri. Domnul expert
Ştefănescu David răspunde acestei solicitări, menţionând că este vorba despre
un conflict creat între Asociaţia de Proprietari şi Ansamblul Rezidenţial Class
Voluntari, determinat de facturarea de servicii fără contract sau cheltuieli.
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Petiţionara solicită sprijin comisiei pentru primirea unui răspuns din partea
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi din partea Comisariatului
Regional pentru Protecţia Consumatorilor Ilfov. Petiţia a fost înaintată pentru
competentă soluţionare Primului Ministru al Guvernului, Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei.
Domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele comisiei propune
transmiterea memoriului şi către conducerea Primăriei Oraşului Voluntari.
Propunere acceptată.
•

la dosarul nr.14577, adresat comisiei noastre de către domnul

Ghimeş Sorin din municipiul Bucureşti, domnul deputat Adrian Gurzău –
vicepreşedintele comisiei, solicită informaţii. Domnul expert Ştefănescu David
menţionează faptul că petiţionarul sesizează asupra situaţiei existente la
Combinatul de la Krivoi Rog Ucraina. Deoarece memoriul a fost transmis comisiei
în format electronic, acesta nu conţine date de identificare a petiţionarului, motiv
pentru care acestuia i s-a solicitat acest lucru.
Membrii comisiei propun transmiterea aspectelor sesizate către Primul
Ministru al Guvernului şi Ministerul Economiei.
Propunere acceptată.
•

la dosarul nr.14575, adresat comisiei de către doamna Tarla Aurelia

din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, care reclamă ca abuzivă o decizie a
Primăriei Municipiului Târgovişte de aprobare a construirii unui imobil, prin acest
fapt distrugându-se spaţiul verde din zonă, întreruperea căilor de acces şi
imposibilitatea folosirii unor servicii publice (ambulanţă, pompieri, etc.), domnii
deputaţi Octavian Marius Popa şi William Brânză propun ca aspectele semnalate
să fie aduse şi la cunoştinţa conducerilor Gărzii Naţionale de Mediu şi
Inspectoratului de Stat în Construcţii.
Propunere acceptată.
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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 6, 7 şi 8 octombrie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat
acordul după cum urmează :
•

în ziua de marţi, 6 octombrie a.c. : doamna deputat Luminiţa
Iordache – secretarul comisiei;

•

în ziua de miercuri, 7 octombrie a.c. : doamna deputat Luminiţa
Iordache – secretarul comisiei;

• în ziua de joi, 8 octombrie a.c.: domnul deputat Adrian Gurzău –
vicepreşedintele comisiei.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău declară şedinţa închisă.
În zilele de 30 septembrie şi 1 octombrie 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
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