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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 6, 7,8 şi 9 iulie 2009 

 
Şedinţa comisiei din 7 iulie 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, 

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

Elena Udrea fiind absentă.   

Lucrările comisiei au fost conduse de domnişoara deputat Alina-Ştefania 

Gorghiu – vicepreşedintele comisiei. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost 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 a supus 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 a 

propus 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, a menţionat 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, a dorit 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 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 a propus 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 la găsirea unor soluţii, inclusiv în plan legislativ. 
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Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu 

privire la următoarele memorii : 14.322, 14.327, 14.328, 14.338, 14.340, 14.341, 

14.346, 14.348, 14.350 şi 14.358. 

În urma discuţiilor s-a stabilit modul de analiză şi verificare a aspectelor 

semnalate în memoriile adresate de cetăţeni, în perioada de referinţă. 

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 a adus 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 a propus 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 a solicitat 

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 a răspuns 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.  

În finalul discuţiilor, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a mai dorit 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 a solicitat 

acceptul membrilor comisiei de a prezenta, într-o şedinţă viitoare a comisiei, toate 

aceste materiale pentru a fi dezbătute şi pentru a se face demersurile necesare. 
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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 a declarat 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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