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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor  comisiei din 2, 3, 4 şi 5 aprilie 2012 

 
Şedinţa comisiei din 3 aprilie 2012 
La şedinţă au fost prezenţi 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 au fost conduse de către domnul Ioan Stan – 

preşedinte al comisiei. 

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

1.    Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 26 - 30 martie 2012. 

2.  Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie în 

perioada 10, 11 şi 12 aprilie 2012. 

3.    Activitate pe subcomisii de analiză. 

4.    Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte                       

Adrian Gurzău supune atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în 

perioada 26 - 30 martie 2012, în număr de 12. Studiind borderoul de şedinţă, 

membrii comisiei – prezenţi la şedinţă - solicită informaţii cu privire la dosarele:  

nr. 16.417, adresat comisiei noastre de către domnul Cantacuzencu Nicu din 

Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea şi nr. 16.426, adresat comisiei noastre de către 

conducerea Consiliului Judeţean Constanţa, prin domnul preşedinte Nicuşor 

Constantinescu. 
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Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, 

membrii comisiei, prezenţi la şedinţă, 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 10, 11 şi 12 aprilie 2012 domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul după cum urmează : în ziua de marţi, 10 aprilie a.c. : domnul 

vicepreşedinte Octavian Marius Popa, în ziua de miercuri, 11 aprilie a.c.: domnul 

secretar Dumitru Boabeş şi în ziua de joi, 12 aprilie a.c.: domnul vicepreşedinte 

Adrian Gurzău.  

La punctul „Diverse” domnul vicepreşedinte Octavian Marius Popa 

a supus atenţiei plenului aspecte privind: 

• rezoluţia primită din partea Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Tulcea  vizând petiţiile transmise Comisiei noastre de către doamna 

Ivan Mariana şi de către domnul Dinu Marian din Municipiul Tulcea, cu privire la 

un posibil abuz al doamnei director Grădinaru Daniela şi Cernescu Ştefana. 

• răspunsul primit din partea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit 

şi Acvacultură din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la petiţia 

domnului Sanda Lucian – preşedintele Federaţiei Organizaţiilor de Pescari Delta 

Dunării. În urma discuţiilor purtate, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 

invitarea la audiere – în plenul Comisiei – a domnului Stelian Fuia – Ministrul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în ziua de miercuri – 25 aprilie 2012, ora 

10:00.  

• clarificarea situaţiei tuturor dosarelor înaintate Autorităţii 

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, de către Comisia noastră, privind 

modul în care respectiva autoritate înţelege să pună în aplicare legislaţia privind 

stabilirea şi acordarea despăgubirilor. Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 

invitarea la audiere – în plenul Comisiei - a doamnei Dorina Danielescu – 

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în ziua de 
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miercuri – 25 aprilie 2012, ora 11:00, dialogul vizând atât activitatea autorităţii 

susmenţionate, în general, dar şi a următoarelor aspecte particulare: 

• rezultatele misiunii de audit ad-hoc, realizate de Ministerul 

Finanţelor Publice, precum şi modul de valorificare a acestora; 

• strategia de acţiune a actualei conduceri a Autorităţii 

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor privind îmbunătăţirea activităţii 

instituţiei; 

• perspectiva desfăşurării activităţii Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor, urmare adoptării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului, 

din 13 martie a.c., privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului 

normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Titlul VII „Regimul stabilirii şi plăţii 

despăgubirilor” al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 

justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. 

Referitor la petiţiile transmise comisiei noastre de către Ansamblurile 

Rezidenţiale „AZUR” şi „CLASS” din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, precum şi 

BOREAL – Constanţa, membrii comisiei au hotărât redeschiderea discuţiilor, cel 

mai probabil după data de 25 aprilie a.c., privind stadiul cercetărilor efectuate de 

către instituţiile sesizate, mai ales şi pentru faptul că – pe adresa Comisiei noastre 

– au mai sosit şi alte petiţii transmise de către alte Ansambluri Rezidenţiale care 

au reclamat chestiuni legate de energie sau servicii. 

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

„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă. 

La şedinţele din 2 şi 4 aprilie 2012, au fost prezenţi 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.  
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La şedinţa din 5 aprilie 2012, au fost prezenţi membrii comisiei mai 

sus menţionaţi, fiind absent domnul deputat Borbely Laszlo, excepţie făcând 

domnul deputat  William Gabriel Brînză care, la această dată, a fost plecat în 

delegaţie. 

În zilele de 2, 4 şi 5 aprilie 2012, membrii comisiei, prezenţi la 

şedinţe, 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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