PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii
S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 22, 23 şi 24 februarie 2011
Şedinţa comisiei din 22 februarie 2011
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. În locul doamnei deputat Elena Udrea participă
domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, desemnat de către Grupul Parlamentar al
Partidului Democrat-Liberal, conform adresei nr.16/127/2011, domnul deputat Borbely
Laszlo fiind absent.
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă :
1. Analiza proiectului Raportului de activitate al comisiei pe semestrul II al
anului 2010.
2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 14 - 18 februarie 2011.
3. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 1, 2 şi 3 martie 2011.
4. Activitate pe subcomisii de analiză.
5. Diverse.
La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut
conţinutul Raportului de activitate pe semestrul II al anului 2010. Supus la vot, acesta a
fost adoptat în unanimitate, urmând a fi înaintat Biroului Permanent pentru prezentare
în plenul Camerei Deputaţilor.
La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus
atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 14 - 18 februarie 2011,
în număr de 20.
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Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu
privire la dosarele: nr. 15.553, adresat comisiei noastre de către domnul Dinu Marian
din Tulcea, judeţul Tulcea; nr. 15.557, adresat comisiei noastre de către Asociaţia
proprietarilor de Păduri, Păşuni şi Terenuri Agricole din Municipiul Bucureşti,
reprezentată prin domnul Gaje Sorin; nr. 15.558, adresat comisiei noastre de către
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere Alexandru Ioan Cuza
– Filiala Sectorului 5 din cadrul Ministerului Apărării Naţionale; nr. 15.561, adresat
comisiei noastre de către domnul Mitrică Liviu din Buhuşi, judeţul Bacău; nr. 15.563,
adresat comisiei noastre de către doamna Tatomir Elena din Municipiul Bucureşti şi
nr. 15.564, 15,565, 15,566, 15,567 şi 15.568 adresate comisiei noastre de către diverşi
cetăţeni prin intermediul cabinetului de avocatură al domnului Roşca Sergiu Sorin din
Municipiul Bucureşti.
Cu privire la dosarul nr. 15.553 adresat comisiei noastre de către domnul
Dinu Marian din Tulcea, judeţul Tulcea, membrii Comisiai au hotărât reinvitarea
conducerii Serviciului de taxe şi impozite al Municipiului Tulcea pentru data de 2 martie
a.c., audiere care să se desfăşoare în subcomisia de specialitate, aceasta neonorând
invitaţia iniţială programată pentru data de 15 februarie a.c.
În ceea ce priveşte dosarul nr. 15.558, adresat comisiei noastre de către
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere Alexandru Ioan Cuza
– Filiala Sectorului 5 din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, membrii comisiei au
hotărât invitarea reprezentanţilor acestei Asociaţii, la o dată ce va fi ulterior stabilită.
Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii
comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic.
La punctul trei al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la
comisie, în zilele de 1, 2 şi 3 martie 2011 domnii deputaţi şi-au exprimat acordul
după cum urmează : în ziua de marţi, 1 martie a.c. : domnul deputat
Octavian-Marius Popa - vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 2 martie a.c. :
domnul deputat Dumitru Boabeş – secretar al comisiei şi în ziua de joi, 3 martie a.c.:
domnul deputat Adrian Gurzău - vicepreşedinte al comisiei.
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La punctul „Diverse” domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a solicitat
rediscutarea: oportunităţii invitării la audiere a reprezentanţilor Uniunii Naţionale a
Executorilor Judecătoreşti, precum şi a reprezentanţilor Camerei Executorilor
Judecătoreşti a Municipiul Bucureşti, ocazie cu care să fie discutate cazurile privind
abuzurile săvârşite de către unii executori judecătoreşti, momentul acestor audieri
urmând a fi stabilit într-o şedinţă viitoare a comisiei ; cazului sesizat de către domnul
Iordăchel Radu privind aspecte din activitatea Institutului Cantacuzino ; a problematii
dezbătută în plenul Comisiei privind preţul gazului ; a cazului sesizat de către domnul
Marius Paşcan – Prefectul judeţului Mureş, dar şi a Societăţii Comerciale „Euroavipo
Grup” S.A. De asemenea, să se ia în discuţie de către plenul Comisiei problematica
privind analiza preţului combustibilului, efectuată la nivelul Consiliului Concurenţei.
Pe acest subiect, membrii Comisiei au hotărât reluarea discuţiilor într-o şedinţă viitoare,
avându-se în vedere şi oportunitatea invitării la un dialog informativ, amical, a
reprezentanţilor Consiliului Concurenţei.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.
La şedinţele din 16 şi 17 februarie 2011, participă 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. În locul doamnei deputat
Elena Udrea participă domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, desemnat de către Grupul
Parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, conform adresei nr.16/127/2011, domnul
deputat Borbely Laszlo fiind absent. 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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