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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 23 şi 25 iunie 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 23 iunie 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, 

William Gabriel Brînză, Petru Farago şi Octavian-Marius Popa, doamna deputat               

Elena Udrea fiind absentă.   

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Ioan Stan – preşedintele 

comisiei. 

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

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 15 - 19 iunie 2009. 
2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 29 şi 30 iunie 2009. 

3. Activitate în subcomisiile de analiză. 

4. Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei 

plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 15 - 19 iunie 2009,                  

în număr de 21. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire 

la următoarele memorii : 
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• la dosarul nr. 14.301, adresat comisiei noastre de către doamna               

Onac Felicia din Cluj-Napoca, judeţul Cluj, domnul deputat Octavian-Marius Popa 

doreşte să i se răspundă dacă la memorile adresate Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor având ca obiect urgentarea acordării de despăbubiri conform 

Legii nr.10/2001 comisia a primit răspunsuri şi dacă problemele cetăţenilor sunt                

într-adevăr soluţionate. Domnul consilier şef serviciu Tudor Mohora răspunde acestei 

solicitări cu precizarea că problema ridicată de către domnul deputat Octavian-Marius 

Popa reprezintă subiectul unei analize pe care comisia noastră urmează să o 

întreprindă ulterior, în sensul că se vor strânge toate informaţiile cu privire la numărul şi 

stadiul memoriilor adresate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, 

urmărindu-se modul de analiză şi verificare întreprinse de această autoritate.                 

De asemenea, domnul consilier şef serviciu Tudor Mohora, referindu-se la răspunsurile 

primite din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor menţionează că 

acestea sunt invariabile, comisia noastră fiind înştiinţată asupra faptului că ori urmează 

a se face evaluarea, ori că nu sunt bani suficienţi pentru toate cerinţele adresate de 

către petiţionari. Ca un exemplu, domnul consilier şef serviciu aminteşte o situaţie a 

unui petiţionar din judeţul Vâlcea, care în nume propriu, a sesizat şi Ministerul 

Finanţelor Publice, iar în răspunsul primit de petiţionar acest minister răspunde că 

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor dispune de bani suficienţi pentru 

acordarea de despăgubiri. 

În această situaţie, domnul consilier şef serviciu Tudor Mohora propune 

plenului comisiei întocmirea unei Sinteze a tuturor memoriilor primite la comisie 

începând din ianuarie 2009 şi până în prezent, înaintate Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor, precum şi a răspunsurilor primite din partea respectivei 

autorităţi, Sinteză care ulterior să fie adusă la cunoştinţa tuturor membrilor comisiei 

pentru ca aceasta să fie discutată într-o şedinţă viitoare şi eventual, dacă va fi nevoie, 

plenul să poată hotărî asupra invitării la un dialog a conducerii Autorităţii Naţionale 

pentru Restituirea Prorpietăţilor. Membrii comisiei sunt de acord cu această propunere. 
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• la dosarul nr. 14.304, adresat comisiei noastre de către domnul                 

Lup Emil din Câmpia Turzii, judeţul Cluj, domnul deputat Radu Eugeniu Coclici – 

secretar al comisiei propune înaintarea memoriului şi către Corpul de Control al 

Primului Ministru, iar în răspunsul transmis petiţionarului – dacă acesta nu a adus 

probe la dosar – să i se solicite acest lucru. Răspunde acestei solicitări doamna 

consilier Elena Dumitru, cu precizarea că petiţionarul, în memoriul său, reclamă o serie 

de încălcări ale legislaţiei muncii de către fostul său angajator S.C.”Sekura Security” 

Cluj-Napoca, precum şi atitudinea pretins complice a Inspectoratului Teritorial al Muncii 

Cluj Napoca faţă de acest angajator, iar o sesizare a Corpului de Control al Primului 

Ministru ar fi inutilă deoarece doar Inspecţia Muncii are atribuţii în verificarea şi 

soluţionarea  problematicii în cauză. Mai ales că, petiţionarul sugerează că există o 

legătură neprincipială între inspectorii teritoriali şi conducătorul S.C.”Sekura Security”                  

Cluj Napoca. Membrii comisiei hotărăsc ca memoriul domnului Lup Emil să fie înaintat 

doar Inspecţiei Muncii, despre acest demers fiind înştiinţat şi petiţionarul. 

• la dosarul nr. 14.310, adresat comisiei noastre de către HEWLETT 

PACKARD S.R.L. din Bucureşti, domnul deputat William Gabriel Brînză solicită mai 

multe informaţii cu privire la acest caz. Domnul expert Ştefănescu David răspunde 

acestei solicitări cu precizarea că, în memoriul respectiv, se reclamă faptul că 

documentele licitaţiei organizate de CN „Imprimeria Naţională” privind achiziţia de 

echipamente pentru paşapoartele electronice, favorizează participarea la procedura de 

selecţie a consultantului care a revizuit şi definitivat documentaţia de atribuire 

(S.C.IBM-România SRL). Ca mod de analiză şi verificare domnul expert Ştefănescu 

David a considerat necesară sesizarea următoarelor instituţii : Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, 

şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. În legătură cu ultimele două instituţii mai 

susmenţionate, domnul expert Ştefănescu David menţionează că atât Ministerul 

Afacerilor Externe, cât şi Ministerul Administraţiei şi Internelor apar în Ordonanţa de 

Urgenţă privind introducerea paşapoartelor electronice ca beneficiare a echipamentelor 

şi a celor de software achiziţionate, din acest punct de vedere considerând utilă 
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sesizarea celor două instituţii. În finalul discuţiilor, membrii comisiei sunt de acord cu 

propunerile formulate de către domnul expert Ştefănescu David, cu precizarea ca 

societatea petiţionară să fie înştiinţată despre aceste demersuri. 

• la dosarul nr. 14.314, adresat comisiei noastre de către domnul 

Băltăţescu Dănuţ – deţinut în Penitenciarul Iaşi, judeţul Iaşi, domnul deputat                  

Octavian-Marius Popa solicită mai multe informaţii cu privire la acest caz. Domnul 

consilier Bulai Jorj răspunde acestei solicitări expunând, pe scurt, situaţia din memoriul 

respectiv. Petiţionarul reclamă conducerea Penitenciarului Iaşi şi a cabinetului medical 

care nu-i asigură hrana prescrisă pentru afecţiunea de care suferă şi anume, diabet 

zaharat şi totodată mai reclamă judecătorul delegat al Penitenciarului Iaşi care nu ar fi 

verificat complet petiţia ce i-a fost adresată de către deţinutul în cauză privind lipsa de 

hrană adecvată afecţiunii sale. Pentru verificarea tuturor aspectelor expuse în 

memoriu, domnul consilier Bulai Jorj propune plenului comisiei sesizarea Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, precum şi a Tribunalului Iaşi, iar deţinutul Băltăţescu Dănuţ 

să fie şi el înştiinţat despre aceste demersuri.  

Domnul deputat Octavian-Marius Popa îşi exprimă acordul faţă de aceste 

propuneri cu rugămintea de a se urmări cu atenţie răspunsul Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor privind acest caz, iar doamna deputat Luminiţa Iordache – secretar al 

comisiei menţionează că intenţionează să meargă personal la Penitenciarul Iaşi pentru 

a purta o discuţie cu directorul penitenciarului pe acest subiect.  

În finalul discuţiilor, membrii comisiei sunt de acord atât cu propunerile 

formulate de către domnul consilier Bulai Jorj, cât şi cu cercetarea la faţa locului 

propusă de către doamna secretar Luminiţa Iordache. 

• la dosarul nr. 14.317, adresat comisiei noastre de către domnul 

Mihuţă Viorel din oraşul Chişinău Criş, judeţul Arad, domnul deputat William Gabriel 

Brînză propune înaintarea memoriului şi către Autoritatea Rutieră Română, precum şi 

către Prefectura judeţului Arad. Membrii comisiei sunt de acord cu aceste propuneri, 

obiectul dosarului fiind reclamarea unor mijloace de transport inadecvate de către 

S.C.”DELPHI” Arad. 
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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. 

 

În privinţa acordării audienţelor la comisie, în zilele de 29 şi 30 iunie a.c. 

domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul după cum urmează : 

•  în ziua de luni, 29 iunie a.c. : domnul deputat Octavian-Marius Popa; 

•  în ziua de marţi, 30 iunie a.c. : domnul deputat Farago Petru. 

  

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan menţionează faptul că pe 

adresa comisiei s-au primit două memorii din judeţul Suceava, în care se reclamă o 

serie de abuzuri săvârşite la nivelul Primăriei Câmpulung Moldovenesc şi Primăriei 

oraşului Slatina. Pentru verificarea şi cercetarea tuturor aspectelor semnalate în cele 

două memorii, domnul preşedinte Ioan Stan propune formarea unei echipe din partea 

comisiei care să se deplaseze la faţa locului, pentru obţinerea de informaţii necesare 

verificărilor ulterioare. În acest sens, şi-au exprimat acordul pentru a face parte din 

respectiva echipă, doamna deputat Luminiţa Iordache şi domnul deputat Radu Eugeniu 

Coclici – secretari ai comisiei, iar din partea compartimentului tehnic : domnul consilier 

Drăcea Marin şi domnul expert Diaconu Criastian. Membrii comisiei sunt de acord cu 

această propunere. 

Tot la punctul „Diverse” domnul deputat William Gabriel Brînză propune ca 

la începutul sesiunii din toamnă, comisia să poarte discuţii în legătură cu cazurile 

sesizate comisiei şi care au fost transmise atât Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Justiţiei, cât şi Consiliului 

Superior al Magistraturii, astfel încât pe aceste domenii să se întocmească o situaţie, 

iar în urma discuţiilor în comisie să se extragă problemele cele mai importante. Ulterior, 

se poate hotărî o întâlnire cu reprezentanţii mass-mediei, moment în care să se facă 

cunoscute toate aceste probleme mai importante cu care comisia noastră se confruntă, 

precum şi informarea opiniei publice asupra activităţii Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor. 
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Membrii comisiei sunt de acord cu propunerea domnului deputat                 

William Gabriel Brînză, urmând ca într-o şedinţă viitoare a comisiei odată cu începerea 

sesiunii din toamnă să fie reluate aceste chestiuni. 

În continuarea şedinţei, domnul deputat Octavian-Marius Popa doreşte să 

expună o situaţie neplăcută prin care, personal, a fost nevoit să treacă, respectiv cea 

legată de activitatea desfăşurată de către unii taximetrişti care pretind uneori tarife mai 

mari decât ar fi necesar să le solicite clienţilor, în funcţie de compania la care aceştia 

activează. În această situaţie, neexistând pe adresa comisiei nici o sesizare cu privire 

la aceste chestiuni, domnul deputat Octavian-Marius Popa propune plenului ca tot 

pentru sesiunea din toamnă, comisia noastră să se autosesizeze, astfel încât să se 

poată solicita autorităţilor competente analiza şi verificarea acestui segment de 

activitate, dat fiind că aici se regăsesc uneori probleme. Membrii comisiei sunt de acord 

cu propunerea formulată de către domnul deputat Octavian-Marius Popa.  

Domnul deputat William Gabriel Brînză aduce în discuţia plenului comisiei 

existenţa magazinelor „duty free”, chestiune pe care a discutat-o chiar şi cu colegi 

omologi din Spania, Italia, Franţa şi Grecia. Pe această chestiune domnul William 

Gabriel Brînză propune autosesizarea comisiei cu privire la analiza şi verificarea 

trecerii diverselor mărfuri prin punctele de frintieră (ţigări, băuturi alcoolice sau alte 

produse). Această chestiune se poate relua într-o şedinţă viitoare a comisiei din 

sesiunea ce va începe în luna septembrie, astfel încât să se poată decide asupra 

oportunităţii autosesizării comisiei pe această chestiune, iar dacă acest lucru va fi 

posibil, atunci autorităţile abilitate cu analiza şi verificarea tuturor aspectelor semnalate 

să-şi exprime un punct de vedere. Membrii comisiei sunt de acord cu această 

propunere. 

Domnul preşedinte Ioan Stan reaminteşte membrilor comisiei programul din 

perioada vacanţei parlamentare : pentru luna iulie, comisia îşi va desfăşura activitatea 

în zilele de 6, 7, 8 şi 9, iar pentru luna august : în zilele de 24, 25, 26 şi 27.  
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Cu ocazia acestor şedinţe se vor purta discuţii asupra tuturor chestiunilor 

propune la puntul „Diverse”, stabilindu-se etapele ulterioare ale analizei, pe fiecare 

chestiune în parte. 

 

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

„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă.  

 

În ziua de 25 iunie a.c., 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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