
 
 

 1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor  comisiei din 12 şi 14 aprilie 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 12 mai 2009 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – preşedinte, 

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

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

Petru Farago şi Octavian-Marius Popa. Domnul deputat William Gabriel Brânză 

lipseşte motivat, fiind plecat într-o delegaţie. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Ioan Stan – 

preşedintele comisiei. 

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

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  4 – 8 mai 2009. 
2. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 18 – 22 mai 2009. 

3. Activitate în subcomisiile de analiză. 

4. Diverse. 

Înainte de a supune dezbaterii punctele înscrise pe ordinea de zi, domnul 

preşedinte Ioan Stan a informat plenul comisiei asupra următoarei situaţii : 

Ca urmare a transmiterii Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor a cererii 

privind încuviinţarea înfiinţării unei comisii de anchetă parlamentară pentru verificarea 

unor posibile abuzuri săvârşite în sectorul gazelor naturale, cât şi a Proiectului de 

hotărâre, această solicitare a fost respinsă. 
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Domnul deputat Octavian-Marius Popa, luând cuvântul, a menţionat faptul 

că, în nume propriu, în calitatea sa de deputat, va înainta o adresă către Consiliul 

Concurenţei cu solicitarea verificării preţurilor practicate atât de către ROMGAZ, cât şi 

de către PETROM, întrucât aceste două societăţi fiind unice pe piaţă, ele au o poziţie 

dominantă. În acest fel se poate observa dacă nu cumva este vorba despre un preţ de 

monopol sau unul de înţelegere. 

Tot pe acest aspect, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a precizat faptul 

că cererea de formare a comisiei de anchetă parlamentară pentru verificarea unor 

posibile abuzuri săvârşite în sectorul gazelor naturale nu a avut un scop politic, ci unul 

social. 

La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 4 – 8 mai 2009,                  

în număr de 24. Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii 

cu privire la următoarele memorii : 

• la dosarul nr. 14.184, adresat comisiei noastre de către Asociaţia 

Proprietarilor de Păduri, Păşuni şi Terenuri Agricole din România – persoane fizice şi 

juridice, Filiala Maramureş, domnul preşedinte Ioan Stan menţionează că în cazul de 

faţă se va întreprinde o iniţiativă legislativă pentru soluţionarea aspectelor sesizate în 

respectivul memoriu. 

• la dosarul nr. 14.189, adresat comisiei noastre de către domnii Nicolae 

Vasile şi Călin, precum şi de către doamna Nicolae Daciana din localitatea Ploieşti, 

judeţul Prahova, domnul deputat Octavian-Marius Popa solicită informaţii cu privire la 

acest caz. Domnul consilier Bulai Jorj menţionează că petiţionarii sesizează unele 

aspecte vizând activitatea infracţională a unui procuror. Din relatările petenţilor, precum 

şi din parcurgerea documentelor ataşate memoriului, nu se poate cunoaşte dacă 

petiţionarii au sau nu dreptate. Pentru acest lucru şi în vederea verificării tuturor 

aspectelor, memoriul respectiv va fi înaintat Consiliului Superior al Magistraturii şi 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, despre aceste demersuri ale 

comisiei fiind înştiinţaţi şi petiţionarii. După primirea răspunsurilor de la cele două 

instituţii sesizate, comisia va aprecia asupra etapelor ulterioare ale analizei. 
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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 

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

La punctul doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la comisie, 

pentru săptămâna 18 – 22 mai a.c., domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul după              

cum urmează : în ziua de marţi, 19 mai a.c. : domnul deputat Dumitru Boabeş;                  

în ziua de miercuri, 20 mai  a.c. : domnul deputat Octavian-Marius Popa şi în ziua de 

joi, 21 mai a.c. : doamna deputat Luminiţa Iordache – secretar al comisiei. 

La punctul „Diverse” membrii comisiei au luat în discuţie anumite situaţii 

privind comunicarea răspunsurilor de către autorităţile competente. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa a solicitat compartimentului tehnic 

ca, până săptămâna viitoare, să prezinte o situaţie a memoriilor care au înregistrat 

întârzieri în primirea răspunsurilor, peste termenul legal, sau la care nu s-au primit 

răspunsuri din partea instituţiilor sesizate competente cu soluţionarea cazurilor. 

Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora a precizat faptul că lunar,                 

o astfel de situaţie este adusă la cunoştinţa conducerii comisiei şi după expirarea 

termenului legal de primire a răspunsurilor, compartimentul tehnic al comisiei 

procedează la elaborarea adreselor de revenire. În momentul de faţă o situaţie de 

acest gen este deja întocmită, urmând a fi reactualizată şi adusă la cunoştinţa tuturor 

membrilor comisiei, în şedinţa de săptămâna viitoare. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                 

Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 

În ziua de 14 mai 2009, domnii deputaţii şi-au desfăşurat activitatea  în 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 



 
 

 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	S  I  N  T  E  Z  A

		2009-05-19T11:21:38+0300
	Irina I. Lacatusu




