PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 3, 4 şi 5 mai 2011
Şedinţa comisiei din 3 mai 2011
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan –
preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte,
Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş –
secretar, William Gabriel Brînză, Damian Ioan şi Uricec Eugen Constantin.
Domnul deputat Borbely Laszlo a fost absent, iar domnul deputat Dugulescu Marius
Cristinel a fost împuternicit de către Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal
prin adresa nr.16/376/2011 să participe la şedinţă pentru a-şi exprima votul în locul
domnului deputat Marian Dan Mihai.
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 Liviu Muntean – Primarul comunei Nădrag, judeţul
Timiş, în legătură cu aspectele semnalate în memoriul adresat de către domnul
Valerian Solovăstru – Directorul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA privind
procedura administrativă de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra a
11.144 ha teren cu vegetaţie forestieră în favoarea Asociaţiei Societatea Forestieră
Anonimă Nădrag – marţi 3 mai a.c., orele 13:00.
2.

Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 25 - 29 aprilie 2011.

3.

Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de

10, 11 şi 12

mai 2011.
4. Activitate pe subcomisii de analiză.
5. Diverse.
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La primul punct al ordinii de zi:
Membrii comisiei au procedat la audierea domnului Liviu Muntean –
Primarul comunei Nădrag, judeţul Timiş şi a domnului Georgescu Valeriu – Şef serviciu
Control tehnic şi Economico-Financiar din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor
ROMSILVA. S-au purtat discuţii pe marginea celor sesizate în memoriul adresat de
către domnul Valerian Solovăstru – Director General al Regiei Naţionale a Pădurilor
ROMSILVA, respectiv că la nivelul Comisiei locale de fond funciar a comunei Nădrag
s-ar fi încălcat flagrat legile fondului funciar în ceea ce priveşte desfăşurarea procedurii
administrative de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra 11.144 ha de
teren cu vegetaţie forestieră în favoarea Asociaţiei Societatea Forestieră Anonimă
Nădrag.
Dialogul purtat între membrii comisiei cu invitaţii au fost înregistrate pe
bandă magnetică, respectiv casete audio.
În urma discuţiilor purtate, domnul preşedinte Ioan Stan a propus plenului
Comisiei înaintarea unei adrese către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor cu
solicitarea formării unei comisii de anchetă parlamentară având drept scop analiza şi
cercetarea tuturor aspectelor ce ţin de reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor cu vegetaţie forestieră pentru care există sesizări la Comisie.
Supusă la vot această propunere a fost adoptată – în unanimitate - de
către membrii comisiei, urmând a se proceda la întocmirea tuturor documentelor
necesare acestui demers care vor fi înaintate Biroului Permanent al Camerei
Deputaţilor, spre adoptare.
La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus
atenţiei plenului analiza dosarelor înregistrate la comisie în perioada 25 - 29 aprilie
2011, în număr de 7. Studiind borderoul de şedinţă, doamna deputat Luminiţa Iordache
– vicepreşedinte al comisiei a solicitat informaţii cu privire la dosarul nr. 15.756 adresat
de către domnul Radu Ion din Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi.
Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii
comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic.
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La punctul trei al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la
comisie, în zilele de 10, 11 şi 12 mai 2011 domnii deputaţi şi-au exprimat acordul
după cum urmează: în ziua de marţi, 10 mai a.c.: domnul deputat Octavian-MariusPopa – vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 11 mai a.c. : domnul deputat
Ioan Stan – preşedinte al comisiei şi în ziua de joi, 12 mai a.c.: domnul deputat
Uricec Eugen Constantin.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.
La şedinţele din 4 şi 5 mai 2011, au participat membrii comisiei,
respectiv : Ioan Stan – preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius
Popa – vicepreşedinte, Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici secretar, Dumitru Boabeş – secretar, William Gabriel Brînză, Damian Ioan, Marian Dan
Mihai şi Uricec Eugen Constantin, 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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