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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 10, 11 şi 12 februarie 2009 

 
Şedinţa comisiei din 10 februarie 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,                

Mihail Boldea, William Gabriel Brînză, Petru Farago, Octavian-Marius Popa, Andrei-

Valentin Sava şi Ioan Ţintean. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Ioan Stan - 

preşedintele comisiei.  

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

1. Informare privind memoriul adresat comisiei de către Asociaţia Ofiţerilor în 

Rezervă din România – filiala Tulcea, cu privire la protejarea drepturilor tuturor 

cadrelor militare, anterior câştigate de această categorie profesională. 

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 2 - 6 februarie 2009. 
3. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 16 - 20 februarie 2009. 

4.  Activitate în subcomisiile de analiză. 

5.  Diverse. 

La primul punct al ordinei de zi : 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa : a prezentat – pe scurt – 

conţinutul memoriului, în care petiţionarii argumentează – în mod întemeiat – 

nelegalitatea privind interzicerea cumulului de pensii cu salariul, în ceea ce priveşte 

această categorie de pensionari, prezentându-se atât cauzele, cât şi condiţiile care au 

dus la disponibilizarea unor militari, cauze legate de schimbarea structurii Ministerului 



 
 

 2

Apărării Naţionale, odată cu pregătirea pentru aderarea României la N.A.T.O. şi au 

solicitat comisiei să se facă toate demersurile, în cazul în care petiţia se va dovedi 

întemeiată, pentru a se trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte nelegalitatea 

interzicerii cumulului de pensii cu salariul, în ceea ce priveşte această categorie de 

pensionari. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa, a propus înaintarea memoriului 

Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă – filiala Tulcea, atât Ministerului Apărării Naţionale, cât 

şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.   

Supusă la vot, această propunere a fost adoptată – în unanimitate – de 

către membrii comisiei. 

La punctul doi al ordinei de zi : 

• domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei membrilor               

comisiei analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie, în perioada            

2 – 6 februarie  2009. 
În mod distinct, s-au solicitat informaţii cu privire la unele dosare cuprinse 

în borderoul de şedinţă, astfel : 

• la dos. 13.853/2009 - domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău,                

a solicitat mai multe informaţii cu privire la memoriul adresat de către salariaţii 

S.C.”ROMEXPO”. Domnul consilier căruia i-a fost repartizat dosarul, a precizat că - pe 

adresa comisiei noastre – a mai fost transmis un memoriu cu privire la situaţia creată la 

S.C.”ROMEXPO”, de către domnul Tapalagă Vasile. Astfel, cele două memorii s-au 

conexat. În principal, petiţionarul susţine faptul că 30 % din acţiuni în această societate, 

o deţine împreună cu ceilalţi salariaţi şi reclamă scăderea profitului S.C.”ROMEXPO”, 

nemulţumirea privind concedierile colective – cca. 140 de salariaţi, precum şi                 

– în opinia petentului - dorinţa de aducere a acestei societăţi în faliment. În ceea ce 

priveşte modul de soluţionare, s-au întocmit adrese atât către Secretariatul General al 

Guvernului, cât şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.                  

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a propus să fie sesizată şi Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală sau Garda Financiară pentru efectuarea unui control.                  

Membrii comisiei au fost de acord cu înaintarea memoriului către Garda Financiară. 
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• la dos. 13.858/2009 - domnul deputat Ioan Ţintean a solicitat 

informaţii cu privire la memoriul adresat comisiei de către S.C.”Ovira Invest” SRL – 

Giurgiu. În ceea ce priveşte modul de soluţionare, Domnia sa a considerat că ar fi fost 

mai utilă sesizarea Comisiei de revizie a Băncii Naţionare a României, comisie care are 

ca atribuţie verificarea băncilor sau Comisia de revizie a centralei Băncii Comerciale 

Române şi nu Asociaţia Română a Băncilor. Domnul expert căruia i-a fost repartizat 

dosarul, răspunde acestei solicitări cu precizarea că, în memoriul respectiv, este vorba 

despre un conflict comercial între petiţionară – ca societate comercială - şi Banca 

Comercială Română. Membrii comisiei au fost de acord cu sesizarea atât a Băncii 

Naţionale a României, cât şi Asociaţiei Române a Băncilor. 

• la dos. 13.859/2009 - domnul deputat Mihail Boldea a solicitat mai 

multe informaţii cu privire la memoriul adresat de către domnul Stoica Ion din Argeş.  

Doamna consilier căreia i-a fost repartizat dosarul, a informat plenul comisiei de faptul 

că petiţionarul, în memoriul său, sesizează obţinerea – prin fraudă – a unei pensii de 

invaliditate, de către cetăţeanul Dima Vasile. Ca mod de soluţionare, domnul deputat 

Mihail Boldea este de acord cu transmiterea memoriului către Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, cu precizarea că – fiind vorba de prezentarea unor 

menţiuni false pe un înscris, de către un medic din comisia de specialitate – acest fapt 

se poate cataloga drept o infracţiune şi ca atare, aspectele semnalate în memoriu ar 

trebui transmise şi parchetului. Doamna secretar Luminiţa Iordache şi-a exprimat 

dezacordul faţă de propunerea domnului deputat Mihail Boldea, fiind de părere că 

sesizarea comisiei de specialitate este suficientă, iar în cazul în care aceasta consideră 

că este cazul să fie sesizat şi parchetul, atunci o va face în mod direct. 

• la dos. 13.862/2009 - domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău, 

referindu-se la memoriul adresat de către S.C.”Fargo” S.R.L. din Cluj, doreşte să 

cunoască motivul pentru care respectivul memoriu a fost transmis doar Prefecturii 

judeţului Cluj, în condiţiile în care societatea petiţionară sesiza refuzul primarului 

comunei Gilău de a semna un contract în urma unei licitaţii. Domnul expert căruia i-a  
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fost repartizat dosarul, a răspuns acestei solicitări, cu precizarea că Prefectura judeţului 

Cluj este singurul instrument al autorităţii în teritoriu care poate soluţiona un contract 

civil, iar societatea comercială petiţionară poate să adreseze, în mod direct, o plângere 

penală împotriva primarului. Ca mod de soluţionare, domnul deputat Mihail Boldea a 

precizat faptul că, fiind vorba de bani publici, s-ar impune atât sesizarea parchetului, 

cât şi a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

Supusă la vot, această propunere, a fost adoptată – în unanimitate – de către membrii 

comisiei. 

• la dos. 13.869/2009 - domnul deputat Mihail Boldea, referindu-se 

la petiţia înaintată comisiei de către domnul Jugănaru Marin din Teleorman, a precizat 

faptul că este de acord cu transmiterea acestui memoriu către Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Teleorman, dar ar fi necesar a se sesiza şi Inspecţia Judiciară din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii. Membrii comisiei au fost de acord cu această 

propunere, secretariatul tehnic urmând a întocmii respectiva adresă către Inspecţia 

Judiciară. 

• la dos. 13.870/2009 - domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a dorit 

să cunoască mai multe informaţii cu privire la memoriul adresat comisiei de către 

domnul Rusu Constantin din Bucureşti. Domnul consilier căruia i-a fost repartizat 

dosarul, a informat plenul comisiei asupra faptului că, în respectivul memoriu, 

petiţionarul a solicitat sprijin în vederea verificării corectitudinii retrocedării unui teren 

situat pe raza municipiului Bucureşti. Astfel, s-au întocmit adrese către instituţiile : 

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, Prefectura şi Primăria Bucureşti. 

Membrii comisiei au fost de acord cu modul de soluţionare, în privinţa acestui memoriu, 

urmând a se aştepta răspunsurile solicitate din partea instituţiilor susmenţionate. 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, toate 

însumând un număr de 23, membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile 

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

etapă.  
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La punctul trei al ordinei de zi :  

• domnul preşedinte Ioan Stan adreseasză rugămintea colegilor 

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

16 – 20 februarie a.c., precum şi pentru zilele de  11 şi 12 februarie a.c. 

În privinţa acordării audienţelor la comisie, domnii deputaţi şi-au exprimat  

dorinţa, după cum urmează : 

• pentru ziua de miercuri, 11 februarie a.c. : domnul deputat 

Octavian-Marius Popa şi domnul deputat Ioan Ţintean ; 

• pentru ziua de joi, 12 februarie a.c. : domnul deputat Adrian 

Gurzău – vicepreşedinte al comisiei. 

Pentru săptămâna următoare, respectiv perioada 16 – 20 februarie a.c., 

audienţele la comisiei vor fi acordate de către : 

• în ziua de marţi, 17 februarie a.c. : domnul deputat Petru Farago ; 

• în ziua de mircuri, 18 februarie a.c. :domnul deputat Mihail Boldea ; 

• în ziua de joi, 19 februarie a.c. : doamna deputat Alina-Ştefania 

Gorghiu, vicepreşedinte al comisiei, 

La punctul „Diverse” :  

• domnul preşedinte Ioan Stan a adresat rugămintea membrilor 

comisiei ca fiecare coleg deputat care nu şi-a exprimat încă opţiunea în ceea ce 

priveşte repartizarea în cele trei subcomisii de analiză, stabilite în şedinţa de 

săptămâna trecută, să poată să o facă, astfel încât să se întocmească tabelul privind 

repartizarea acestora pe subcomisii.  

• domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău, a menţionat faptul că,                 

a studiat deja propunerile de modificare la Regulamentul Camerei Deputaţilor, urmând 

ca, pe viitor, să se poată aduce şi unele modificări la Regulamentul Comisiei pentru 

cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor. De asemenea, 

Domnia sa a adresat rugămintea colegilor deputaţi, membrii ai comisiei, să susţină 

amendamentele care vor fi propuse pentru modificarea Regulamentului comisiei, 
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deoarece – în momentul de faţă – este necesar ca această Comisie de cercetare a 

abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii să poată avea mai multă autoritate şi recunoaştere 

în raport cu celelalte comisii şi celelalte instituţii ale statului, acest lucru fiind posibil 

numai printr-un efort colectiv. 

• domnul preşedinte Ioan Stan, adresându-se colegilor deputaţi, 

menţionează faptul că, pentru o mai bună informare a acestora, în privinţa ordinei de zi 

pentru săptămâna următoare, precum şi a documentelor ce vor fi ataşate în mapa de 

şedinţă, în fiecare zi de luni, colegii deputaţi să intre în posesia respectivelor 

documente, având la îndemână două posibilităţi : preluarea acestora, în mod direct, în 

fiecare zi de luni, de la secretariatul comisiei sau de la caseta destinată fiecărui 

deputat, de la nivelul P1.  

•  domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului necesitatea 

formării unui colectiv : unul sau mai mulţi deputaţi împreună cu colectivul secretariatului 

tehnic, care să strângă materialele privind propunerile de modificare la Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, materiale ce vor fi aduse ulterior la cunoştinţa plenului comisiei, în 

vederea discutării acestora. Pentru a face parte din respectivul colectiv, şi-au exprimat 

dorinţa domnii deputaţi : Adrian Gurzău – vicepreşedinte al comisiei şi domnul deputat                  

Octavian-Marius Popa, staful secretariatului tehnic rămânând la dispoziţia acestora, 

pentru o bună colaborare. 

• domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a precizat faptul că are 

cunoştinţă de faptul că, în legislatura anterioară, Subcomisia de anchetă parlamentară 

privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la 

vânzare a acestuia a întreprins cercetări pe această temă. De asemenea, Domnia sa a 

propus înaintarea Raportului întocmit de această subcomisie de anchetă parlamentară 

– spre informare - atât Ministerului Turismului, Ministerului Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional, precum şi Secretariatului General al Guvernului. Membrii 

comisiei sunt de acord cu propunerea domnului vicepreşedinte Adrian Gurzău. 

• domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului petiţia 

adresată comisiei de către domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău, petiţie având ca 
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obiect declanşarea unei anchete parlamentare care să vizeze totalitatea contractelor 

de concesiune şi privatizare avizate de către Agenţia Naţională pentru Resurse 

Minerale. În acest sens, domnul pereşedinte Ioan Stan l-a invitat pe domnul deputat 

Adrian Guzău să ia cuvântul, pentru a aduce mai multe lămuriri în ceea ce priveşte 

petiţia Domniei sale.  

• domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a menţionat faptul că, prin 

declanşarea acestei anchete parlamentare, se poate afla modul în care toate aceste 

resurse minerale, de hidrocarburi ale României sunt concesionate şi sunt exploatate. 

Totodată, Domnia sa a precizat faptul că, aceste informaţii, sunt importante pentru a se 

vedea exact care este situaţia, iar – dacă va fi necesar – se va putea proceda la 

sesizarea instituţiilor competente cu soluţionarea cazului. 

• doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu, luând cuvântul,            

şi-a exprimat dezacordul faţă de propunerea domnului vicepreşedinte                  

Adrian Gurzău, menţionând faptul că, în primul rând, formarea acestei comisii de 

anchetă parlamentară, nu poate fi decisă de comisia noastră şi în al doilea rând,                  

nu înţelege care este rostul acestui memoriu din moment ce, din conţinutul acestuia,  

nu reies motive temeinice, pentru ca ulterior comisia să se sesizeze. De altfel,               

Domnia sa a precizat faptul că, dacă aceste motive temeinice ar fi existat, comisia 

noastră se putea autosesiza. Tot pe acest subiect, doamna vicepreşedinte                  

Alina-Ştefania Gorghiu a apreciat că – pentru început – ar fi util a se aştepta 

desecretizarea acestor anexe şi contracte, mai precis Raportul ce va fi întocmit de 

către ministerul de resort, după care comisia noastră va putea aprecia asupra solicitării 

unei eventuale anchete parlamentare. 

• domnul deputat Mihail Boldea consideră că – în acest caz – 

comisia noastră ar putea sesiza Biroul Permanent care să supună dezbaterii Plenului 

Camerei Deputaţilor oportunitatea formării unei comisii de anchetă parlamentară.  

• domnul deputat Octavian-Marius Popa îşi exprimă acordul cu 

privire la propunerea doamnei vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu, de a se aştepta 

concluziile ministerului de resort, cu precizarea că, pentru o mai bună informare, 
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comisia noastră ar trebui să aibe acces la documente. În lipsa acestora, vor fi doar 

nişte discuţii în comisie, fără ca aceasta să se poată pronunţa în vreun fel.  Referitor la 

propunerea de sesizare a Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, domnul deputat 

Octavian-Marius Popa a menţionat faptul că acest lucru poate fi făcut chiar prin grupul 

parlamentar din care face parte domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău şi nu neapărat 

prin intermediul comisiei noastre. 

În finalul acestor discuţii, domnul preşedinte Ioan Stan a a prezentat 

plenului comisiei punctul de vedere al Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei 

Deputaţilor, în urma unor discuţii pe care Domnia sa le-a avut la această comisie şi 

anume : că, deocamdată, Primul-Ministru al României a solicitat Corpului de Control să 

facă o anchetă, în urma căreia să se întocmească un Raport privind concluziile 

controlului efectuat. Faţă de această situaţie, domnul preşedinte Ioan Stan a propus 

aşteptarea finalizării Raportului respectiv, după care comisia noastră va putea aprecia 

asupra eventualelor etape ale analizei. Au fost supuse la vot cele două propuneri,                  

în ordinea în care acestea au au fost făcute, astfel : pentru propunerea sesizării 

Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, în privinţa formării unei comisii de anchetă 

parlamentară : 4 voturi „pentru”, şase „împotrivă” şi nici o abţinere.  Propunerea nu a 

fost adoptată. Pentru propunerea de a se aştepta Raportul de anchetă al ministerului 

de resort, pentru a se vedea concluziile desprinse : membrii comisiei au fost de acord 

în unanimitate. Această propunere a fost adoptată.  

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                 

Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 

În data de 11 şi 12 februarie 2009, domnii deputaţii 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 şi memoriile adresate comisiei. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

                                                                   Ioan Stan 
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