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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 6, 7, 8 şi 9 iulie 2009 

 
Şedinţa comisiei din 7 iulie 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 domnişoara deputat Alina-Ştefania 

Gorghiu – vicepreşedintele comisiei. 

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

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 22 iunie – 3 iulie 2009. 
2. Activitate în subcomisiile de analiză. 

3. Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi, domnişoara vicepreşedinte Alina-Ştefania 

Gorghiu supune atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada                

22 iunie – 3 iulie 2009, în număr de 38. 

Referindu-se la numeroasele sesizări primite din partea cetăţenilor având ca 

obiect nepunerea în aplicare a unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 

irevocabile, cazuri în care executorii judecătoreşti îşi iau angajamentul de a verifica 

legalitatea acestor hotărâri, doamna deputat Luminiţa Iordache  - secretarul comisiei 

propune membrilor comisiei demararea unei acţiuni de analiză şi verificare în acest 

domeniu, acţiune care să aibă drept scop găsirea unor soluţii pentru remedierea unor 

astfel de situaţii. 
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Domnul consilier Iorga Nicolae, luând cuvântul, menţionează faptul că                  

încălcarea unui ordin de drept stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi 

irevocabilă, dă dreptul persoanei vătămate să se adreseze parchetului pentru 

declanşarea cercetării privind stabilirea comiterii infracţiunii de neexecutare a unor 

hotărâri judecătoreşti. În aceste cazuri sunt cel puţin două sau trei autorităţi ale 

administraţiei publice locale asupra căreia prefectul trebuie să exercite un control 

privind respectarea stării de legalitate, iar această stare de legalitate nu se referă 

numai la actele de autoritate pe care le emit, respectiv dispoziţiile primarului şi 

hotărârile Consiliului local, ci ar putea să privească şi acest lucru deoarece reprezintă 

garantul Guvernului în teritoriu. 

În ceea ce priveşte activitatea executorilor judecătoreşti, există un drept de 

control la nivelul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi anume Camera 

Naţională a Executorilor Judecătoreşti care are obligaţia să verifice activitatea 

desfăşurată de către executorii judecătoreşti. 

Domnul consilier şef serviciu Tudor Mohora, doreşte să facă o precizare şi 

anume că există diverse situaţii atunci când se contestă nepunerea în aplicare a unei 

hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. De exemplu, primăriile sau chiar 

prefecturile care nu se prezintă la procese pentru a-şi susţine punctele de vedere, pierd 

în final aceste procese, după care contestă hotărârile judecătoreşti pronunţate rămase 

definitive şi irevocabile şi refuză punerea în aplicare a acestora. 

În privinţa demarării unei acţiuni din partea comisiei pe aceste chestiuni, 

respectiv refuzul de punere în aplicare a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi 

irevocabile, domnul consilier şef serviciu Tudor Mohora propune întocmirea unei situaţii 

pe această cazuistică, precum şi oportunitatea purtării unui dialog atât cu conducerea 

Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, cât şi cu ceilalţi factori din sfera 

Executivului, discuţii în urma cărora comisia să poată avea - în final - un răspuns la 

aceste probleme şi totodată să poată trage un semnal de alarmă faţă de producerea 

unor situaţii neplăcute. De asemenea, dezbaterile în cadrul comisiei cu autorităţile în 

cauză pot conduce chiar la găsirea unor soluţii, poate chiar şi pe plan legislativ. 
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Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire 

la următoarele memorii : 

• la dosarul nr. 14.322, adresat comisiei noastre de către doamna 

Tudor Elena Tanica din Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai 

multe informaţii cu privire la acest caz. Domnul consilier Iorga Nicolae răspunde acestei 

solicitări cu precizarea că, în memoriul respectiv, petiţionara sesizează asupra refuzului 

nemotivat al Primăriei Sectorului 3 privind punerea în executare a unei hotărâri 

judecătoreşti irevocabilă, definitivă şi investită cu titlu executoriu. Pentru analiza şi 

verificarea aspectelor semnalate, domnul consilier Iorga Nicolae propune sesizarea 

atât a Primăriei Sectorului 3, cât şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, 

despre aceste demersuri fiind înştiinţată şi petiţionara. Membrii comisiei sunt de acord 

cu aceste propuneri. 

• la dosarul nr. 14.327, adresat comisiei noastre de către domnul                 

Modrescu Constantin Alexandru din Bucureşti, doamna secretar Luminiţa Iordache 

solicită mai multe informaţii. Domnul consilier Iorga Nicolae răspunde acestei solicitări 

cu precizarea că petiţionarul sesizează asupra unor posibile abuzuri săvârşite de către 

unii salariaţi ai Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care 

nu ar fi efectuat anumite operaţiuni strict tehnice, imperativ prevăzute de lege.                 

Ca mod de analiză şi verificare, s-a făcut propunerea de transmitere a memoriului 

domnului Motrescu Constantin Alexandru către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti. Membrii comisiei sunt de acord cu această propunere. 

• la dosarul nr. 14.328, adresat comisiei noastre de către Irava Maria din 

judeţul Galaţi şi care solicită sprijin în vederea soluţionarii dosarului pentru stabilirea 

despăgubirilor, domnul deputat Octavian-Marius Popa aminteşte plenului multitudinea 

petiţiilor sosite pe adresa comisiei având ca obiect acest domeniu şi înaintate spre 

soluţionate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. Şi de această dată 

domnul deputat Octavian-Marius Popa insistă pentru purtarea unor discuţii cu 
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conducerea acestei autorităţi. Domnul consilier şef serviciu Tudor Mohora menţionează 

faptul că, aşa după cum s-a stabilit într-o şedinţă anterioară a comisiei, urmează să se 

întocmească o situaţie care să cuprindă toate petiţiile înaintate de la începutul 

prezentei legislaturi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, iar după 

dezbaterea acesteia în plenul comisiei, se vor putea stabili etapele ulterioare ale 

analizei. Membrii comisiei sunt de acord cu aceste precizări. 

• la dosarul nr. 14.338, adresat comisiei noastre de către domnul              

Mironaş Costică din comuna Cozmeşti, judeţul Iaşi, doamna deputat Luminiţa Iordache 

– secretar al comisiei consideră că propunerea de înaintare doar către Prefectura 

judeţului Iaşi nu este suficientă, dat fiind situaţia deosebită pe care – personal – o 

cunoaşte de la cetăţenii din comuna Cozmeşti ce s-au adresat şi prin biroul său 

parlamentar şi care au reclamat abuzurile săvârşite de către primarul comunei 

Cozmeşti. Pentru o analiză mai amănunţită şi care să aibe un efect cât mai eficient, 

doamna secretar Luminiţa Iordache adresează rugămintea domnului consilier Iorga 

Nicolae, căruia i-a fost repartizat dosarul în cauză, să sesizeze şi alte instituţii ale 

statului care au competenţa de analiză, verificare şi soluţionare a tuturor aspectelor 

semnalate, printre aceste autorităţi fiind şi Ministerul Finanţelor Publice. Membrii 

comisiei sunt de acord cu această propunere. 

• la dosarul nr. 14.340, adresat comisiei noastre de către doamna 

Grigor Vasilena din comuna Lenauheim, judeţul Timiş, domnul vicepreşedinte                

Adrian Gurzău propune înaintarea memoriului şi către Curtea de Conturi.                  

Domnul consilier şef serviciu Tudor Mohora răspunde acestei solicitări cu precizarea că 

petiţionara, în memoriul său, sesizează în legătură cu privatizarea S.C.”A Grabtim” S.A. 

Grabati, judeţul Timiş, privatizare ce s-ar fi realizat cu încălcarea legislaţiei în domeniu. 

Situaţia expusă în memoriu este prezentată destul de vag, fără a se aduce elemente 

clare. Ca mod de analiză şi verificare a tuturor aspectelor semnalate, s-a făcut 

propunerea de transmitere a memoriului către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Statului, singura autoritate îndrituită de Statul român cu problemele post-privatizare.              

În ceea ce priveşte sesizarea Curţii de Conturi, acest lucru nu este necesar deoarece 

în memoriul respectiv nu este vorba despre utilizarea sau cheltuirea banilor publici.  
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Membrii comisiei sunt de acord cu transmiterea memoriului către Autoritatea 

pentru Valorificarea Activelor Statului, despre acest demers fiind înştiinţată                 

şi petiţionara. 

• la dosarul nr. 14.341, adresat comisiei noastre de către domnul 

Ştefănuţ Dumitru din Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, doamna secretar Luminiţa 

Iordache solicită mai multe informaţii cu privire la acest caz. Doamna consilier                

Elena Dumitru menţionează faptul că petiţionarul solicită sprijin ca perioada în care a 

lucrat în timpul detenţiei să fie considerată drept stagiu de cotizare pentru pensie.               

Ca atare, s-a redactat o adresă către petiţionar prin care a fost informat că, în 

conformitate cu dispoziţiile Legii nr.23/1969 privind executarea pedepselor, republicată 

în 1973, condamnaţii erau obligaţi să presteze o muncă utilă (art.5). De asemenea, 

conform art.12 din legea mai sus amintită, remunerarea acelor munci era în cotă de 

10% din salariul realizat pe baza tarifelor de salarizare în vigoare. Respectivele venituri 

nu aveau caracter salarial şi contribuţiile sociale suportate de către unitatea în care 

condamnatul presta munca nu presupuneau recunoaşterea unor stagii de cotizare. 

Drept urmare, perioada de muncă din timpul detenţiei nu poate fi considerată stagiu de 

cotizare şi nu poate fi inclusă în calculul punctajului mediu anual al pensiei 

petiţionarului. 

• la dosarul nr. 14.346, adresat comisiei noastre de către domnul 

Vişan Ion din Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai multe 

informaţii. Domnul expert Diaconu Cristian răspunde acestei solicitări cu precizarea că 

petiţionarul, în cuprinsul memoriului său, sesizează săvârşirea unor abuzuri la nivelul 

conducerii ENEL Olteniţa – judeţul Călăraşi. Ca mod de analiză şi verificare, domnul 

expert Diaconu Cristian propune transmiterea memoriului respectiv către Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Domnul vicepreşedinte Adrian 

Gurzău propune ca memoriul domnului Vişan Ion să fie înaintat şi către conducerea 

ENEL Olteniţa, spre informare. Membrii comisiei sunt de acord cu aceste propuneri. 

• la dosarul nr. 14.348, adresat comisiei noastre de către doamna 

Spiciuc Victoria din Bucureşti, doamna secretar Luminiţa Iordache solicită mai multe 
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informaţii cu privire la aspectele sesizate în memoriu. Domnul consilier Iorga Nicolae 

menţionează faptul că petiţionara, urmare a unui conflict civil, s-a adresat unui avocat 

reclamând conduita necorespunzătoare a acestuia. Pentru verificarea tuturor 

aspectelor semnalate, domnul consilier Iorga Nicolae propune transmiterea memoriului 

respectiv către Baroul Bucureşti, despre acest demers fiind înştiinţată şi petiţionara. 

Membrii comisiei sunt de acord cu această propunere. 

• la dosarul nr. 14.350, adresat comisiei noastre de către Liga 

Dreptăţii Împotriva Corupţiei şi Abuzurilor din România – filiala Lugoj, judeţul Timiş, 

domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai multe informaţii cu privire la acest 

caz. Domnul consilier Iorga Nicolae răspunde acestei solicitări cu precizarea că 

respectiva Ligă sesizează asupra „divizării ilegale, cu diminuare de capital”, a Societăţii 

Comerciale „Timiş” S.A., fără a aduce elemente clare în susţinerea afirmaţiilor făcute. 

Pe acest aspect, domnul consilier Iorga Nicolae propune transmiterea unui răspuns 

către Liga Dreptăţii Împotriva Corupţiei şi Abuzurilor din România – filiala Lugoj prin 

care să i se facă cunoscut faptul că, în conformitate cu art.187 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, aspectele semnalate nu intră în competenţa de soluţionare a 

comisiei, dosarul urmând a fi clasat. Membrii comisiei sunt de acord cu această 

propunere. 

• la dosarul nr. 14.358, adresat comisiei noastre de către Asociaţia 

Română de Qingong Falun Data România, prin reprezentantul său – doamna 

vicepreşedinte Cristina Furman, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai 

multe informaţii cu privire la acest caz. Doamna consilier Costin Cornelia menţionează 

faptul că această asociaţie pune la dispoziţia comisiei informaţii cu privire la activitatea 

asociaţiei şi solicită „o întrevedere cu o personalitate din comisie”. 

Tot pe acest aspect, domnul consilier şef serviciu Tudor Mohota precizează 

faptul că Asociaţia Română de Qingong Falun Data România s-a mai adresat comisiei 

noastre şi în legislatura trecută, fiind o organizaţie care nu îşi execută activitatea numai 

pe teritorul Chinei, ci este o organizaţie care are filiale în diferite ţări şi care are o 

atitudine agresivă în raport cu statul chinez pe problemele drepturilor omului, în 

principal. Cu privire la solicitarea privind „o întrevedere cu o personalitate din comisie” 
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domnul consilier şef serviciu Tudor Mohora este de părere că această solicitare ar fi 

posibilă printr-o primire în audienţă la comisie. 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic. 

 

La punctul „Diverse” domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău aduce în discuţia 

plenului o sesizare primită pe adresa de e-mail a comisiei, din partea Societăţii 

Comerciale „Sarmasanca Trans” S.R.L. – administrator Sarmasan Doina, prin care se 

sesizează abuzuri săvârşite la nivelul conducerii „Electrica Sud” Târgu Mureş. Ca mod 

de analiză şi verificare domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău propune înaintarea 

memoriului către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Membrii 

comisiei sunt de acord cu această propunere. 

Tot la punctul „Diverse” domnul deputat Octavian-Marius Popa solicită 

compartimentului tehnic să urmărească evoluţia demersurilor în memoriul având ca 

obiect anumite neconcordanţe în stabilirea siturilor de importanţă comunitară şi a ariilor 

de protecţie avifaunistică pe teritoriul comunei Valea Teilor.  

Domnul consilier şef serviciu Tudor Mohora răspunde acestei solicitări cu 

precizarea că s-a procedat deja la întocmirea unei adrese de revenire către 

conducerea Ministerului Mediului, comisia noastră neprimind nici un răspuns din partea 

acestui minister. Totodată, domnul consilier şef serviciu Tudor Mohora propune 

membrilor comisiei ca, în eventualitatea în care nici de această dată nu se va primi un 

răspuns, la începutul sesiunii din toamnă să se reia în discuţie această situaţie, comisia 

apreciind asupra oportunităţii invitării la un dialog a conducerii Ministerului Mediului sau 

a altei acţiuni pe care comisia o va decide.  

În finalul discuţiilor, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău mai doreşte să 

aducă în discuţie tot la punctul „Diverse” următoarea situaţie şi anume că a primit mai 

multe materiale atât din partea Asociaţiei Service-urilor Independente din România, cât 

şi din partea Asociaţiei Brocker-ilor care sesizează mai multe nemulţumiri din domeniul 

asigurărilor auto. Pe acest aspect, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită 

acceptul membrilor comisiei de a prezenta, într-o şedinţă viitoare a comisiei, toate 
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aceste materiale pentru a fi dezbătute şi pentru a se face demersurile necesare. 

Membrii comisiei sunt de acord cu această propunere formulată de către domnul 

vicepreşedinte Adrian Gurzău. 

 

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

„Diverse”, domnişoara vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu declară şedinţa închisă.  

 

Atât în ziua de 6 iulie, cât şi în cele de 8 şi 9 iulie 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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