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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 26, 27, 28 şi 29 ianuarie 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 27 ianuarie 2009 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – preşedinte, 

Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte,                  

Radu Eugeniu Coclici - secretar, Luminiţa Iordache – secretar, Dumitru Boabeş,                

Mihail Boldea, William Gabriel Brînză, Petru Farago, Octavian-Marius Popa, Andrei-

Valentin Sava şi Ioan Ţintean. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Ioan Stan - preşedintele 

comisiei.  

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă : 

1. Dezbaterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 

pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii. 
2. Repartizarea deputaţilor pe subcomisiile de analiză ale Comisiei 

pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii. 
3. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  5 - 26 ianuarie 2009. 
4. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

 

Deschizând şedinţa, domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei membrilor 

comisiei, primul punct al ordinei de zi, respectiv – dezbaterea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru 

petiţii. 
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În acest sens, domnul preşedinte Ioan Stan adresează rugămintea tuturor 

membrilor, să studieze conţinutul respectivului regulament al comisiei, aflat în mapa de 

şedinţă, iar dacă sunt propuneri de modificare sau de completare, propuneri prin care 

rolul comisiei să fie întărit, acestea să fie ulterior aduse la cunoştinţa plenului comisiei, 

într-o şedinţă viitoare, pentru dezbatere şi adoptare. 

Cu privire la posibilitatea efectuării unor deplasări în teritoriu, domnul 

preşedinte Ioan Stan doreşte să cunoască dacă astfel de deplasări s-au mai efectuat în 

legislatura trecută. 

Doamna consilier Costin Cornelia, menţionează faptul că, atunci când s-au 

întâlnit cazuri care au avut o problematică comună, s-au efectuat cercetări – la faţa 

locului – împreună cu ministerul de resort. 

Faţă de această situaţie, domnul preşedinte Ioan Stan precizează faptul că, 

dacă în prezentul regulament nu se regăseşte oportunitatea efectuării unor astfel de 

cercetări, de către comisie, la faţa locului, această prevedere ar trebui supusă 

dezbaterii plenului şi menţionată în Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

comisiei. 

Domnul deputat Ioan Ţintean doreşte – ca pentru început – să cunoască exact 

care sunt limitele de competenţă ale comisiei, chiar şi atunci când aceasta este nevoită 

să invite – pentru audieri – diverse persoane aflate la conducerea unor ministere, 

inspectorate de poliţie, prefecturi, autorităţi publice locale, etc.  

Pe acest aspect, doamna consilier Elena Dumitru doreşte să facă următoarele 

precizări : 

Comisia noastră nu are o activitate de natură penală, din acest motiv ea nu 

poate face cercetări ca şi celelate instituţii ale statului şi nu poate interveni în 

autoritatea instanţelor judecătoreşti, ţinând cont de separaţia puterilor în stat, mai ales 

atunci când un caz se află încă pe rolul instanţelor. Se pot face doar anchete ce ţin de 

competenţa Parlamentului, iar comisia este un instrument de exercitare a controlului 

parlamentar asupra Executivului. Anchetele comisiei sunt importante, multe dintre 



 
 

 3

acestea care s-au încheiat cu o concluzie pusă mai ales, de Camera Deputaţilor,                

în plenul său, au fost transmise Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, chiar şi acolo unde Guvernul – în întregul său – era pus sub semnul întrebării 

în ceea ce priveşte un act normativ sau o decizie. 

De asemenea, domnul deputat Ioan Ţinteam mai doreşte să cunoască ce 

poate face comisia noastră, atunci când o invitaţie la audiere nu este respectată. 

Domnul consilier Drăcea Marin răspunde acestei solicitări, cu precizarea că,            

în situaţia în care o astfel de invitaţie la audiere – în plenul comisiei – este ignorată, se 

poate sesiza conducătorul ierarhic, respectiv dacă un ministru nu răspunde solicitării de 

prezentare la audiere, se poate sesiza Primul-Ministru. De asemenea, domnul consilier 

Drăcea Marin menţionează faptul că, deşi în regulament este menţionată obligativitatea 

prezentării atunci când este vorba de o audiere, legea nu prevede nici o sancţiune 

pentru neprezentare. 

Alte mijloace de control parlamentar mai pot fi : întrebările, interpelările, 

declaraţiile politice şi petiţiile care pot fi adresate de către deputaţi în plenul                

Camerei Deputaţilor. 

Domnul secretar Radu Eugeniu Coclici propune ca, în termen de două 

săptămâni, fiecare membru al comisiei să aducă la secretariat propunerile de 

modificare şi completare privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei. 

Doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu, solicită secretariatului tehnic al 

comisiei întocmirea unei liste care să cuprindă toate e-mail-urile membrilor comisiei, 

astfel încât fiecare coleg să poată vedea - în format electronic - respectivele propuneri 

de modificare şi completare asupra regulamentului. De asemenea, Domnia sa 

menţionează faptul că ar fi deosebit de util ca secretariatul să centralizeze toate aceste 

date, pentru a se evita regăsirea unei aceleiaşi propuneri pe mai multe liste, iar                 

– cu două zile înainte – de şedinţa comisiei, toţi membrii comisiei să intre în posesia 

listelor centralizate ce vor cuprinde eventualele propuneri de modificare şi completare 

la Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei. 

Supusă la vot, această propunere este adoptată în unanimitate. 
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La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei 

plenului, repartizarea tuturor membrilor comisiei pe cele patru subcomisii de analiză, 

stabilite deja din legislatura trecută. Astfel, Domnia sa adresează rugămintea ca                 

– în termen de o săptămână – fiecare coleg deputat, membru al comisiei, să studieze 

tabelul privind domeniile ce ţin de fiecare subcomisie de analiză şi să opteze pentru 

subcomisia din care doreşte să facă parte. De asemenea, domnul preşedinte Ioan Stan 

mai precizează şi faptul că preşedinţii de subcomisii pot fi doar membrii Biroului 

comisiei, respectiv vicepreşedinţii şi secretarii. 

Schematic, cele patru subcomisii de analiză se prezintă astfel : 

Subcomisia I   
Domenii de activitate : Parchet-D.N.A., Apărare naţională, Administraţie şi 

interne (prefecturi şi autorităţi publice locale) 

Subcomisia II 

Domenii de activitate : Finanţe, Economie, Comerţ, Turism, Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii, Transporturi şi Comunicaţii. 

Subcomisia III 
Domenii de activitate : Agricultură, Mediu, Ape şi Silvicultură, Dezvoltare 

regională. 

Subcomisia IV 

Domenii de activitate : Drepturile Omului, Muncă, protecţie socială, Cultură, 

Culte, Sănătate, Sport, Educaţie şi Cercetare. 

Luând cuvântul, domnul deputat Ioan Ţintean doreşte să facă precizarea 

potrivit căreia, datorită complexităţii şi multitudinii domeniilor înscrise la Subcomisiile                

I şi IV, acestea pot rămâne în forma iniţială, iar Subcomisiile II şi III pot forma o singură 

subcomisie, datorită faptului că domeniile ce ţin de aceste subcomisii nu vor putea 

atinge acelaşi număr de sesizări, fiind vorba mai mult de cele din sfera economică.  
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Domnul preşedinte Ioan Stan o invită pe doamna consilier Elena Dumitru,               

să facă o mică prezentare în ceea ce priveşte volumul de lucru al comisiei, pe 

domeniile de specialitate, incluse şi în subcomisiile de analiză. 

Doamna consilier Elena Dumitru răspunde acestei solicitări, cu precizarea că 

volumul de petiţii împărţit pe domenii şi respectiv pe cele patru subcomisii de analiză, 

fluctuează. În funcţie de normele legislative, normele legale adoptate, petiţionarii se 

adresează comisiei cu mai multe sau mai puţine petiţii. Spre exemplu : în domeniul 

agriculturii şi dezvoltării regionale sunt destul de multe petiţii, deoarece încă mai 

sosesc petiţii legate de fondul funciar, de retrocedări. 

În ceea ce priveşte economia, faţă de o anume perioadă, s-au primit mai puţine 

petiţii referitoare la unele nereguli în ceea ce priveşte procesul de privatizare. 

Doamna consilier Elena Dumitru, referindu-se la numărul de petiţii care s-au 

înregistrat la comisie, repartizate pe subcomisiile de analiză I şi IV, menţionează faptul 

că acest număr este unul semnificativ mai mare faţă de cele repartizate subcomisiilor         

II şi III. Pe lângă numărul ridicat de petiţii repartizate subcomisiei I, cele care vizează 

problematicile din domeniul justiţiei, administraţiei şi internelor, se poate observa un 

număr tot mai ridicat de petiţii, din domeniul social, ceea ce înseamnă : probleme de 

muncă, pensii, protecţie socială, sănătate, asistenţă socială. 

Domnul consilier Iorga Nicolae, luând cuvântul, menţionează faptul că ar fi 

deosebit de util a se face transferul, de la subcomisia I, a problematicii din domeniul 

administraţiei publice locale şi anume tot ceea ce ţine de relaţia cetăţeanului cu 

structura teritorială, la subcomisia III, mai ales că aici există deja înscris domeniul 

agriculturii, însemnând nemulţumirile cetăţenilor privind modul în care s-au efectuat sau 

nu retrocedările conform legii fondului funciar. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa susţine ideea propusă de colegul 

deputat Ioan Ţintean, anume aceea de unificare a celor două subcomisii, II şi III, 

precum şi transferul propus de către domnul consilier Iorga Nicolae (administraţia 

publică locală să treacă de la subcomisia I la subcomisia III).  
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Totodată, Domnia sa menţionează faptul că, pe parcurs, în funcţie de numărul 

şi problematica memoriilor ce vor fi înregistrate la comisie, se va putea decide chiar 

unificarea subcomisiilor I şi IV, în final rezultând doar două subcomisii de analiză. 

Referitor la punctul de vedere exprimat de către domnul deputat                  

Octavian-Marius Popa, domnul preşedinte Ioan Stan doreşte să precizeze faptul că 

modalitatea propusă, de unificare a subcomisiilor de analiză, nu este binevenită, 

complicându-se astfel situaţia prin multitudinea de domenii rezultate. 

Doamna consilier Elena Dumitru aminteşte faptul că – semestrial – comisia 

noastră are obligaţia de a transmite Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor un 

Raport de activitate al comisiei. Astfel, până la sfârşitul  semestrului I al anului 2009, se 

va putea vedea exact atât volumul de petiţii înaintate comisiei, pe domenii, cât                 

şi modalitatea de lucru al acestor petiţii, pe subcomisii de analiză. 

Doamna consilier Costin Cornelia este de părere ca, pentru început, cele patru 

subcomisii de lucru să rămână în forma iniţială, iar după trecerea unei perioade de 

timp, spre exemplu cea semestrială, membrii comisiei să poată decide – dacă este 

cazul – o eventuală modificare a structurii subcomisiilor de analiză. 

Doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu adresează rugămintea stafului 

tehnic, potrivit căreia – până săptămâna viitoare – să se întocmească o statistică 

privind numărul de petiţii repartizate pe cele patru subcomisii de lucru, din ultima 

perioadă. 

Mulţumind pentru intervenţii, domnul preşedinte Ioan Stan precizează faptul că, 

pe lângă studierea statisticii solicitată de către doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania 

Gorghiu, membrii comisiei se pot consulta şi cu experţii şi consilierii comisiei,                  

iar discuţia pe această temă, să fie reluată în şedinţa viitoare a comisiei. 
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La punctul trei al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei 

plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie, în perioada              

5 – 26 ianuarie  2009. 
Studiind borderoul de şedinţă întocmit, membrii comisiei sunt informaţi asupra 

aspectelor semnalate de către cetăţeni, în cele 29 memorii înregistrate în perioada de 

referinţă, aceştia exprimându-şi acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul 

tehnic privind modul de analiză şi verificare, într-o primă etapă.  

În mod distinct, domnul deputat Octavian-Marius Popa, referindu-se la 

memoriul domnului Ganea Dorin Gherasim din Bucureşti, doreşte să cunoască motivul 

pentru care respectivul memoriu s-a clasat, fără vreo altă intervenţie către instituţiile 

statului. 

Domnul consilier Drăcea Marin, căruia i-a fost repartizat memoriul, precizează 

faptul că petiţionarul a fost în audienţă la comisie, în urma acestei audienţe, precum şi 

din actele depuse la dosar, s-a putut constata că petentul se află într-un proces aflat 

încă pe rol, situaţie în care comisia noastră nu poate interveni deocamdată.  

Domnul deputat William Gabriel Brînză, referindu-se la sesizarea adresată de 

către domnul Milea Marian din Bucureşti, prin care îşi exprimă nemulţumirea faţă de 

soluţionarea unei plângeri penale, solicită secretariatului tehnic al comisiei ca, pe viitor, 

să se dea o exprimare mai succintă în ceea ce priveşte obiectul dosarelor înscrise în 

situaţie, astfel încât să nu se mai creeze confuzii. 

 

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan adresează rugămintea 

colegilor deputaţi ca – până săptămâna viitoare – fiecare să-şi exprime doleanţele cu 

privire la repartizarea şi aşezarea acestora în birourile comisiei. 

De asemenea, domnul deputat William Gabriel Brînză solicită secretariatului 

tehnic, întocmitrea unei liste care să cuprindă numele şi prenumele tuturor consilierilor 

şi experţilor comisiei, pregătirea profesională a acestora, precum şi numerele de 

telefon şi adresele de e-mail. 
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                 

Ioan Stan declară şedinţa închisă. 

 

În data de 26, 28 şi 29 ianuarie 2009, domnii deputaţii şi-au desfăşurat 

activitatea  pe cele patru 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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