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 martie 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, Damian Ioan, Marian Dan Mihai şi Uricec Eugen Constantin,
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.

Audierea domnului Valerian Solovăstru – Director General al Regiei

Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, privind memoriul acestuia prin care reclamă
reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra a 11.144 ha. pe raza judeţului
Timiş – marţi 22 martie a.c., orele 13:00.
2.

Audierea reprezentanţilor Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în

Rezervă şi în Retragere „A.I. Cuza” – Filiala Sectorului 5 Bucureşti, referitor la
abuzurile săvârşite – în opinia lor – de către Guvern privind acordarea drepturilor şi
pensiilor militare – marţi 22 martie a.c., orele 14:00.
3. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 14 - 18 martie 2011.
4. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 29, 30 şi 31 martie 2011.
5. Activitate pe subcomisii de analiză.
6. Diverse.

1

La primul punct al ordinii de zi:
Membrii comisiei au procedat la audierea domnului Valerian Solovăstru –
Director General al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA şi a domnului
Valeriu Georgescu – Şef serviciu al Serviciului Control Tehnic, având ca obiect
prezentarea situaţiei privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor mari
suprafeţe de teren cu vegetaţie forestieră, cu nerespectarea prevederilor legale în
detrimentul Statului Român. Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică,
respectiv casete audio.
La punctul doi al ordinii de zi:
Membrii comisiei au procedat la audierea domnilor: colonel Rotaru Filip
Vasile – preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere „A.I. Cuza” – Filiala Sectorului 5 Bucureşti; general Vornicescu Aurel
Grigore; general Teodorescu Constantin; colonel Coasă Teodor şi colonel Oancea
Neculai în legătură cu abuzurile săvârşite – în opinia lor – de către Guvern privind
acordarea drepturilor şi pensiilor militare. Discuţiile au fost înregistrate pe bandă
magnetică, respectiv casete audio.
La punctul trei al ordinii de zi:
Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor
intrate la comisie în perioada 14 - 18 martie 2011, în număr de 15. Studiind borderoul
de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu privire la dosarele: nr. 15.636,
15.637, 15.638 şi 15.639 adresate Comisiei noastre de către domnii Coban Leonid,
Botezatu Alexandru, Ursu Oleg şi Ursu Andrei – cetăţeni ai Republicii Moldova şi sosite
la comisia noastră prin diferite cabinete de avocatură, în cuprinsul cărora aceştia au
solicitat sprijin în vederea soluţionării dosarelor privind redobândirea cetăţeniei române.
Cu privire la aceste dosare, dar şi a altora existente în evidenţa comisiei cu acelaşi
obiect, domnul deputat William Gabriel Brînză a propus invitarea la audiere
– în plenul Comisiei – a conducerii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, în ziua de
29 martie a.c. – orele 14:00. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată în unanimitate.
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Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii
comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic.
La punctul patru al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la
comisie, în zilele de 29, 30 şi 31 martie 2011 domnii deputaţi şi-au exprimat acordul
după

cum

urmează:

în

ziua

de

marţi,

29

martie

a.c.:

domnul

deputat

Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 30 martie a.c.
: domnul deputat Uricec Eugen Constantin şi în ziua de joi, 31 martie a.c.: domnul
deputat Ioan Stan - preşedinte al comisiei.
La punctul „Diverse”:
•

în legătură cu audierea domnului Valerian Solovăstru – Director

General al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA şi a domnului Valeriu Georgescu –
Şef serviciu al Serviciului Control Tehnic, membrii comisiei au hotărât – în unanimitate
– reinvitarea domnului Director General Valerian Solovăstru în plenul Comisiei, în ziua
de marţi – 29 martie a.c., orele 13:00.
•

cu privire la audierea reprezentanţilor Asociaţiei Naţionale a

Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” – Filiala Sector 5
Bucureşti, membrii comisiei au hotărât ca mai întâi să se aştepte răspunsului din partea
conducerii Ministerului Apărării Naţionale, iar după aceea să se poată aprecia asupra
oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei.
•

deoarece nici până în prezent conducerea Serviciului Impozite şi

Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, deşi a fost invitată la audiere, în
subcomisia de specialitate, nu a dat curs solicitărilor din 25 februarie şi 9 martie a.c.,
domnul deputat Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte al comisiei a propus reinvitarea
conducerii Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, pentru
a treia oară, în ziua de marţi, 5 aprilie a.c. – orele 12:00 în subcomisia de specialitate.
În caz contrar, Comisia se va vedea obligată să-şi exercite dreptul de sesizare a
organelor de cercetare judiciară, pentru analizarea întrunirii elementelor constitutive ale
vreunei fapte prevăzută şi sancţionată de legea penală.
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•

au mai fost audiaţi, în subcomisia de specialitate: doamna

comisar şef Alina Dragomir – Director al Direcţiei de Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, în legătură cu aspectele
sesizate de către domnul Petrache Florian – şeful Serviciului Permise şi Examinări din
cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor Bucureşti; domnii Marius Cafcenco – preşedintele Uniunii Naţionale a
Executorilor Judecătoreşti şi Cristian Bran – executor judecătoresc, în legătură cu
memoriul înaintat de către domnul Angheloiu Constantin din Municipiul Bucureşti,
precum şi în legătură cu alte dosare ce au avut ca obiect nereguli în activitatea unor
executori judecătoreşti. Şi într-un caz şi în celălalt, discuţiile au fost înregistrate pe
bandă magnetică, respectiv casete audio.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.
La şedinţele din 23 şi 24 martie 2011, 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, Damian Ioan, Marian Dan Mihai şi Uricec
Eugen Constantin, domnul deputat Borbely Laszlo fiind absent.
Domnii deputaţi 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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