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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 şi 30 iunie 2010 

 
 

Şedinţa comisiei din 28 iunie 2010 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – 

preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte,                  

Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – secretar, Luminiţa Iordache, 

William Gabriel Brînză şi Damian Ioan. Domnul deputat Borbely Laszlo lipseşte, iar în 

locul doamnei deputat Elena Udrea este prezent domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, 

împuternicit de către Grupul parlamentar PDL, conform adresei nr.16/68/02.02.2010.   

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. 

 

Şedinţa comisiei din 30 iunie 2010 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – 

preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte,                  

Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – secretar, Luminiţa Iordache, 

William Gabriel Brînză şi Damian Ioan. Domnul deputat Borbely Laszlo lipseşte, iar în 

locul doamnei deputat Elena Udrea este prezent domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, 

împuternicit de către Grupul parlamentar PDL, conform adresei nr.16/68/02.02.2010.   

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 
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Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă : 

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 21 – 25 iunie 2010. 
2.   Activitate în subcomisiile de analiză. 

3.   Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi:  

Domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei plenului situaţia dosarelor 

intrate la comisie în perioada 21 - 25 iunie 2010,  în număr de 15. Studiind borderoul 

de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu privire la dosarele:                  

15.163, adresat comisiei noastre de către doamna Zaharia Mihaela din Municipiul 

Bucureşti şi 15.165 adresat comisiei noastre de către doamna Grigorescu Nela din 

Craiova, judeţul Dolj. Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, 

membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de corpul de consilieri 
La punctul „Diverse”  

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău : 

• a informat plenul Comisiei de faptul că domnul Petru Lificiu – 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi-a exprimat 

indisponibilitatea de a se prezenta la audiere în ziua de 30 iunie a.c., programată 

pentru orele 13:00. Astfel încât, această invitaţie urmează să fie reprogramată într-o 

şedinţă viitoare a comisiei.  

• a solicitat acordul plenului Comisiei cu privire la desfăşurarea unor 

cercetări în perioada vacanţei parlamentare - într-o subcomisie  - alcătuindu-se în 

cadrul acestei subcomisii un comitet de cercetare, pe baza căruia să se poată solicita 

documente, informaţii şi de a se putea efectua deplasări la faţa locului, respectiv 

deplasări la toate entităţile economice la care Statul român este acţionar, în vederea 

obţinerii mai multor informaţii cu privire la alcătuirea preţului gazelor naturale.  

Membrii comisiei au fost de acord cu formarea acestui colectiv de 

cercetare în subcomisie, stabilindu-se ca membrii domnii deputaţi : Adrian Gurzău – 

vicepreşedinte al comisiei ; Radu Eugeniu Coclici – secretar al comisiei  şi                

Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte al comisiei. 
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Tot la punctul „Diverse” domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău referindu-

se la studiul pe care l-a efectuat asupra a două memorii depuse anterior Comisiei 

noastre, în care se sesizau mai multe nereguli în activitatea societăţilor comerciale 

implicate în construcţia Combinatului de la Krivoi Rog Ucraina, precum şi a studierii 

răspunsurilor primite din partea autorităţilor sesizate, a putut constata că aceste 

investiţii par a fi blocate din anul 2007, investiţii care cu trecerea timpului riscă să se 

degradeze, iar banii alocaţi acum doar pentru pază şi alte sevicii sunt irosiţi fără nici un 

rost.  

Pe acest aspect, membrii comisiei au hotărât solicitarea tuturor informaţiilor 

pe care le-ar deţine eventual Comitetul Interministerial – abilitat să demareze discuţiile 

şi analiza pe fond a acestei situaţii, pentru a se vedea dacă mai există negocieri şi 

dacă ele s-au finalizat, precum şi punctul de vedere al Ministerului Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri în această speţă. 

  

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul 

„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă.  

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

                                                                   Ioan Stan 
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