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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 28, 29 şi 30 aprilie 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 28 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. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  20 - 24 aprilie 2009. 
2. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna  4 - 8 mai 2009. 

3. Activitate în subcomisiile de analiză. 

4. Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi :  

Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor 

intrate la comisie în perioada 20 - 24 aprilie 2009, în număr de 19. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu 

privire la următoarele memorii : 14,132, 14.134, 14.137, 14.140, 14.141 şi 14.145. 

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

semnalate în memoriile adresate de cetăţeni, în perioada de referinţă. 
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La punctul doi al ordinii de zi :  

 În privinţa acordării audienţelor la comisie, pentru săptămâna 4 – 8 mai 

a.c., domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul după cum urmează : în ziua de                  

marţi, 5 mai a.c. : domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedinte al comisiei ; în ziua 

de miercuri, 6 mai  a.c. : domnul deputat Farago Petru şi în ziua de joi, 7 mai a.c. : 

doamna deputat Luminiţa Iordache – secretar al comisiei. 

 La punctul „Diverse”   

Referitor la formarea comisiei de anchetă parlamentară privind 

clarificarea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs majorarea tarifelor 

reglementate în sectorul gazelor naturale, s-au făcut următoarele precizări : 

• Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a informat  plenul comisiei 

asupra faptului că atât cererea de încuviinţare, cât şi Proiectul de Hotărâre care vor 

trebui înaintate Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor spre aprobare, sunt aproape 

finalizate. 

• Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora a menţionat că ar 

trebui să se găsească o modalitate de a se desprinde din acţiunea de anchetă 

parlamentară elementele care sunt de competenţa comisiei, respectiv înaintarea către 

Plenul Camerei Deputaţilor a unor presupuse abuzuri sau incorectitudini pe care 

comisia de anchetă le-ar putea depista în acţiunea de control. În caz contrar, să nu 

existe pericolul de a ne suprapune peste acţiunea de control de fond atât a Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizate, cât şi a Comisiei pentru industrii şi 

servicii. În cel mai scurt timp, se vor finaliza cele două documente care urmează a fi 

transmise Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, în vederea aprobării comisiei de 

anchetă parlamentară, astfel încât acestea să fie prezentate membrilor comisiei în 

şedinţa de săptămâna viitoare. 

• Domnul deputat William Gabriel Brînză a propus ca înainte de a 

demara acţiunea formării comisiei de anchetă parlamentară, ar fi deosebit de utilă 

invitarea la un dialog, în plenul comisiei, atât a conducerii societăţilor de gaz, cât şi a 

conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, iar după 
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purtarea acestor discuţii, comisia noastră să poată decide asupra oportunităţii formării 

comisiei de anchetă parlamentară.  

• Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora a precizat că problema 

stabilirii tarifelor gazelor naturale este de competenţa Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, care are şi un compartiment condus de un 

vicepreşedinte în domeniul gazelor naturale, aşa încât se impune purtarea unor discuţii 

doar cu această autoritate, nemaifiind necesar a se purta discuţii cu alte entităţi.                  

În ceea ce priveşte audierea reprezentantului Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei, domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora a menţionat că în 

adresa de invitare se pot face menţiuni asupra întrebărilor la care plenul solicită 

răspunsuri, precum şi solicitarea de transmitere a unui documentar care să fie pus la 

dispoziţia tuturor membrilor comisiei, pentru informare. 

În finalul discuţiilor pe această temă, membrii comisiei au hotărât 

invitarea la audiere a conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei, pentru ziua de marţi, 5 mai a.c., orele 12:00. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                  

Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 

 

În zilele de 29 şi 30 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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