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

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 21, 22 şi 23 iunie 2011
Şedinţa comisiei din 21 iunie 2011:
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : 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.
Sunt absenţi domnul preşedinte Ioan Stan – concediu de odihnă şi domnul deputat
Borbely Laszlo.
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte OctavianMarius Popa.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă :
1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 13 - 17 iunie 2011.
2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 28, 29 şi 30 iunie 2011.
3. Activitate pe subcomisii de analiză.
4. Diverse.
La primul punct al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Octavian-Marius
Popa a supus atenţiei plenului analiza dosarelor înregistrate la comisie în perioada
13 - 17 iunie 2011, în număr de 17. Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei
solicită informaţii cu privire la dosarele: nr. 15.863, adresat Comisiei noastre de către
doamna Isac Maricica din Constanţa, judeţul Constanţa; nr. 15.866, adresat Comisiei
noastre de către domnul Alexandru Iordache Cosmin şi alte persoane din Municipiul
Iaşi, judeţul Iaşi şi nr. 15.871 şi nr.15.872 adresate Comisiei noastre de către domnii
Boboc Ion şi Leorda Ion – cetăţeni din Republica Moldova.
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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 doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la
comisie, în zilele de 28, 29 şi 30 iunie 2011 domnii deputaţi şi-au exprimat acordul
după cum urmează: în ziua de marţi, 28 iunie a.c.: domnul deputat Octavian-Marius
Popa – vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 29 iunie a.c. : domnul deputat
Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte al comisiei şi în ziua de joi, 30 iunie a.c.:
domnul deputat Uricec Eugen Constantin - membru al comisiei.
La punctul „Diverse”, s-au supus atenţiei următoarele chestiuni:
• urmare hotărârii luate în şedinţa anterioară a Comisiei, de invitare
la audiere a domnului Gavril Mihai Vădan – Director General al Agenţiei de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, această instituţie a răspuns printr-o adresă prin care se
face cunoscut faptul că invitaţia la audiere nu poate fi onorată, datorită suprapunerii
datei de invitare cu un alt eveniment ce urma să se desfăşoare la Poiana Braşov.
Ca moment de reinvitare la audiere a domnului Gavril Mihai Vădan – Director General
al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, membrii comisiei au hotărât
ziua de marţi, 28 iunie a.c., orele 11:30 în subcomisia de specialitate.
•

cu privire la cazurile sesizate Comisiei în care se reclamau

săvârşirea mai multor nereguli în activitatea unor executori judecătoreşti, membrii
comisiei au hotărât – într-o primă fază - transmiterea unei adrese către Uniunea
Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România, cu solicitarea de a prezenta
Comisiei o situaţie detaliată, atât la nivelul Uniunii Naţionale, cât şi la nivelul fiecărei
Camere a Executorilor, referitoare la sesizările şi reclamaţiile formulate de persoane
fizice şi juridice privind activitatea executorilor judecătoreşti.
• domnul vicepreşedinte Octavian-Marius Popa a informat plenul
Comisiei asupra faptului că urmează să fie audiată doamna Enescu Paula, inginer
silvic în aparatul Ocolului Silvic Babadag din cadrul Direcţiei Silvice Tulcea care, în
cuprinsul memoriului depus deja la Comisie, a prezentat anumite aspecte negative ce
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ţin de modul de exercitare a actului de conducere de către Directorul Direcţiei Silvice
Tulcea – domnul inginer Iordăchescu Cătălin Dumitru. Discuţiile au fost înregistrate pe
bandă magnetică, respectiv casete audio.
După audiere, membrii comisiei au hotărât invitarea la audiere – în plenul
Comisiei - a domnului Cătălin Dumitru Iordăchescu – Director General al Direcţiei
Silvice Tulcea, pentru ziua de marţi, 28 iunie a.c., orele 13:00.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse” domnul vicepreşedinte Octavian-Marius Popa a declarat şedinţa închisă.
La şedinţele din 22 şi 23 iunie 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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