
 
 

 1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din 29 şi 30 noiembrie 2011 

 
 

Şedinţa comisiei din 29 noiembrie 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, Marian Dan Mihai, Nicolae Stan şi 

Eugen Constantin Uricec, iar domnul deputat Borbely Laszlo este absent.  

Lucrările comisiei a fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă : 

1. Audierea domnului Daniel Petru Funeriu – Ministrul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, în legătură cu aspectele cuprinse în memoriul adresat de 

către doamna Geampalia Eugenia din Tulcea, absolventă a Facultăţii de Drept şi 

Administraţie Publică – Universitatea „Spiru Haret”, precum şi la derularea investiţiilor 

în infrastructura de învăţământ preuniversitar. – marţi, 29 noiembrie a.c. ora 13:30. 

2. Audierea domnului Teodor Niţulescu – Prefectul Judeţului Teleorman,              

în legătură cu aspectele cuprinse în memoriile adresate atât de către domnul            

Liviu Nicolae Dragnea – Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, cât şi de către 

doamna Abu-Salem Horeea Luiza şi domnul Spătăreanu Ovidiu Florinel, în calitate de 

salariaţi ai Postului de Televiziune Local „Alexandria TV” şi de corespondent şi 

respectiv, operator de imagine la Postul de Televiziune Naţional „b1” - – marţi,                 

29 noiembrie a.c. ora 14:15. 
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3.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 21 - 25 noiembrie 2011. 

4.  Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 6, 7 şi 8 decembrie 2011. 

5.   Activitate pe subcomisii de analiză. 

6.   Diverse. 
 

La primul punct al ordinii de zi:  

Domnul preşedinte Ioan Stan a informat plenul comisiei asupra faptului că 

domnul Daniel Petru Funeriu – Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a 

transmis - printr-o adresă din partea ministerului susmenţionat - imposibilitatea 

prezentării sale la audiere. În respectiva adresă, domnul Ministru Daniel Petru Funeriu 

mulţumeşte Comisiei pentru invitaţia de a participa la discuţii în şedinţa din                 

29 noiembrie a.c., solicitând „amânarea acestei întâlniri pentru o dată ce urmează a fi 

stabilită de comun acord între Comisia noastră şi Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi 

Partenerii Sociali din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 

astfel încât să nu se impună noi amânări şi reveniri”. Domnul preşedinte Ioan Stan a 

propus reinvitarea domnului Ministru Daniel Petru Funeriu în ziua de                 

marţi, 6 decembrie 2011, orele 13:30. 
Membrii comisiei luând act de această situaţie, şi-au exprimat prin vot                  

– în unanimitate – acordul faţă de propunerea formulată de către domnul preşedinte 

Ioan Stan, cu menţiunea ca să se întocmească o adresă de înştiinţare către domnul 

Emil Boc – Prim-Ministru al Guvernului României, prin care Comisia noastră să-i aducă 

la cunoştinţă faptul că deşi domnul Ministru Daniel Petru Funeriu a fost invitat în mai 

multe rânduri, respectiv în zilele de 15, 22 şi 29 noiembrie 2011, acesta a refuzat să se 

prezinte la discuţii – în plenul Comisiei. Totodată, în adresa respectivă să se specifice 

şi tematica pentru care domnul Ministru Daniel Petru Funeriu a fost invitat, precum şi 

faptul că dacă şi de această dată, respectiv în ziua de marţi - 6 decembrie a.c., orele 

13:30, domnul Ministru Daniel Petru Funeriu nu se va prezenta la audiere, Comisia va 

fi nevoită să solicite autorităţilor competente aplicarea măsurilor de natură disciplinară 

şi penală în acest caz. 
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La punctul doi al ordinii de zi:  

Domnul preşedinte Ioan Stan a adus la cunoştinţa plenului Comisiei faptul 

că domnul Teodor Niţulescu – Prefectul judeţului Teleorman nu s-a prezentat la 

audiere, motivele fiind necunoscute deoarece Comisia noastră nu a primit vreun 

răspuns nici telefonic, dar nici printr-o adresă scrisă. Din acest motiv, domnul 

preşedinte Ioan Stan a propus reinvitarea la audiere a domnului Teodor Niţulescu – 

Prefectul Judeţului Teleorman, pentru ziua de marţi, 6 decembrie 2011, orele 14:30.  

Supusă la vot, această propunere a fost adoptată – în unanimitate – de 

către membrii comisiei cu precizarea că, şi în acest caz, să se întocmească o adresă 

de înştiinţare către domnul Emil Boc – Prim-Ministru al Guvernului României şi către 

domnul Traian Constantin Igaş – Ministrul Administraţiei şi Internelor, prin care să se 

aducă la cunoştinţă refuzul de participare la audiere a domnului Prefect al judeţului 

Teleorman – Teodor Niţulescu în ziua de 29 noiembrie a.c., precum şi tematica pentru 

care acesta a fost invitat. Totodată, în aceste adrese de înştiinţare, să mai fie 

menţionat şi faptul că, dacă şi de această dată domnul prefect va refuza să dea curs 

invitaţiei, Comisia noastră va fi nevoită să solicite autorităţilor competente aplicarea 

măsurilor de natură disciplinară şi penală.                        
La punctul trei al ordinii de zi:  
Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului analiza dosarelor 

înregistrate la comisie în perioada 21 - 25 noiembrie 2011, în număr de 26. Studiind 

borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire la dosarele: nr. 

16.189 adresat de către Asociaţia Distribuitorilor de Piese Auto din România, cu sediul 

în Municipiul Bucureşti; nr. 16.190 adresat de către domnul Popescu Dumitru din 

comuna Beidaud, judeţul Tulcea; nr. 16.191 adresat de către domnul Cuta Pavlov Ion 

din comuna Nufăru, judeţul Tulcea; nr. 16.194 adresat de către domnul Tusac Mihai 

Claudiu – primarul Municipiului Mangalia, judeţul Constanţa; referitor la acest memoriu, 

domnul preşedinte Ioan Stan a propus invitarea la audiere, în plenul Comisiei, a 

domnului Claudiu-Iorga Palaz – Prefectul Judeţului Constanţa, precum şi a domnului 

Tusac Mihai Claudiu – primarul Municipiului Mangalia în ziua de marţi, 13 decembrie 

2011, orele 14:30. Supuse la vot, aceste propuneri sunt adoptate de către membrii 
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comisiei în unanimitate; nr. 16.196 adresat de către domnul Mitran Marian din 

Municipiul Bucureşti; nr. 16.199 adresat de către domnul Atănăsoaia Vasile din 

Municipiul Bucureşti; nr. 16.205 adresat de către domnul Duţă Vasile din oraşul Buftea, 

judeţul Ilfov; nr. 16.208 adresat de către domnul Tomoiagă Vasile din comuna Moisei, 

judeţul Maramureş; nr. 16.213 adresat de către domnul Sarca Teodor Dan din 

Municipiul Oradea, judeţul Bihor şi nr. 16.214 adresat de către domnul Ghiţă G. Nicolae 

din comuna Robăneşti, judeţul Dolj.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 6, 7 şi 8 decembrie 2011, domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul 

după cum urmează: în ziua de marţi, 6 decembrie a.c.: domnul deputat                  

Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 7 decembrie 

a.c. : domnul deputat  Eugen Constantin Uricec şi în ziua de joi, 8 decembrie a.c.: 

domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedinte al comisiei .         . 

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

„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 

Şedinţa comisiei din 30 noiembrie 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, Marian Dan Mihai, Nicolae Stan şi 

Eugen Constantin Uricec, iar domnul deputat Borbely Laszlo a fost 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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