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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor  comisiei din 15 şi 16 aprilie 2009 

 
 
 

Şedinţa comisiei din 15 aprilie 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, 

William Gabriel Brînză, Petru Farago şi Octavian-Marius Popa. 

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. Discutarea documentelor privind înfiinţarea comisiei de anchetă 

parlamentară pentru clarificarea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs majorarea 

tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. 

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 6 - 10 aprilie 2009. 
3. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 20 - 24 aprilie 2009. 

4.   Activitate în subcomisiile de analiză. 

5.   Diverse. 
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La primul punct al ordinii de zi : 

Domnul preşedinte Ioan Stan a supus dezbaterii plenului discutarea 

documentelor privind înfiinţarea comisiei de anchetă parlamentară pentru clarificarea 

cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs majorarea tarifelor reglementate în sectorul 

gazelor naturale. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a solicitat ca obiectul menţionat în 

cererea privind încuviinţarea anchetei, să fie trecut şi în proiectul de hotărâre.  

De asemenea, domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora a făcut 

următoarea precizare şi anume că materialul respectiv ar trebui studiat cu atenţie, 

existând o singură problemă : încadrarea respectivei anchete în competenţele comisiei. 

Astfel, problema preţurilor şi concurenţei aparţine Comisiei pentru politică economică, 

de reformă şi privatizare ; problema serviciului de gaze aparţine Comisiei pentru 

industrii şi servicii. Iar în cazul constituirii comisiei de anchetă parlamentară, Comisia 

pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii ar trebui să deţină argumentele 

necesare, în sensul că ar trebui arătate care sunt faptele care duc spre o astfel de 

cercetare. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a fost de acord cu cele spuse de 

către domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora, precizând că toate argumentele vor fi 

arătate în cererea de constituire a comisiei de anchetă parlamentară. 

În concluzie, domnul preşedinte Ioan Stan a propus amânarea discuţiilor pe 

această temă pentru şedinţa de săptămâna viitoare, timp în care toată documentaţia 

privind înfiinţarea comisiei de anchetă parlamentară pentru clarificarea cauzelor şi 

împrejurărilor în care s-a produs majorarea tarifelor reglementate în sectorul gazelor 

naturale să fie mai în amănunt expusă. Membrii comisiei au fost de acord cu această 

propunere. 

 

La punctul doi al ordinii de zi :  
Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor 

intrate la comisie în perioada 6 - 10 aprilie 2009, în număr de 25.  
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Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu 

privire la următoarele memorii : 14.096, 14.100, 14.101, 14.105, 14.109, 14.114 şi 

14.116.  

În urma discuţiilor s-a stabilit modul de analiză şi verificare a aspectelor 

semnalate în memoriile adresate de cetăţeni, în perioada de referinţă. 

 

La punctul trei al ordinii de zi :  
Domnul preşedinte Ioan Stan a adresat rugămintea colegilor deputaţi,                 

să-şi exprime dorinţa cu privire la acordarea de audienţe pentru săptămâna                 

21 - 24 aprilie a.c. 

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

acordul după cum urmează : 

•  în ziua de marţi, 21 aprilie a.c. : domnul deputat Boabeş Dumitru ; 

•  în ziua de miercuri, 22 aprilie  a.c. : domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedinte al comisiei ; 

•  în ziua de joi, 23 aprilie a.c. : domnul deputat Octavian-Marius Popa. 

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                  

Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 

 

În ziua de 16 aprilie 2009, domnii deputaţii şi-au desfăşurat activitatea  în 

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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