PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii
PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din 4, 5 şi 6 mai 2010
Şedinţa comisiei din 4 mai 2010
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,
Octavian-Marius Popa, William Gabriel Brînză şi Ioan Damian. Domnul deputat Borbely
Laszlo lipseşte, iar în locul doamnei deputat Elena Udrea este prezent domnul deputat
Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de către Grupul parlamentar PDL, conform adresei
nr.16/68/02.02.2010.
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul preşedinte Ioan Stan.
Supusă la vot, ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă :
1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 26 - 30 aprilie 2010.
2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 11, 12 şi 13 mai 2010.
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 26 – 30 aprilie 2010, în
număr de 12.
Studiind borderoul de şedinţă, domnul deputat Popa Octavian-Marius solicită
mai multe informaţii cu privire la dosarul nr. 15.028, adresat comisiei noastre de către
domnul Pop Vasile din Cluj-Napoca, judeţul Cluj. Domnul consilier Drăcea Marin
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răspunde acestei solicitări, cu menţiunea că petiţionarul – director al Penitenciarului
Gherla, contestă măsurile dispuse împotriva sa şi a subordonaţilor săi de către
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Ca mod de analiză şi verificare a tuturor
aspectelor semnalate s-a propus sesizarea Ministerului Justiţiei, iar după primirea
răspunsului din partea acestei instituţii, Comisia poate să decidă asupra oportunităţii
etapelor ulterioare ale analizei. Propunerea a fost adoptattă în unanimitate.
Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii
comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic.
La punctul doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la comisie, în
zilele de 11, 12 şi 13 mai a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat

acordul după cum

urmează : în ziua de marţi, 11 mai a.c. : domnul deputat Octavian-Marius Popa;
în ziua de miercuri, 12 mai a.c. : domnul deputat Daniel Vasile Oajdea şi în ziua de
joi, 13 mai a.c.: domnul deputat Dumitru Boabeş.
La punctul „Diverse”, domnul deputat Radu Eugeniu Coclici - secretar al
comisiei anunţă că, săptămâna viitoare în ziua de marţi, 11 mai a.c. orele 13:00,
membrii comisiei să fie prezenţi în biroul preşedintelui în vederea purtării unor discuţii,
înainte de începerea şedinţei.
O altă chestiune pe care domnul deputat Daniel Vasile Oajdea doreşte s-o
supună atenţiei plenului comisiei, este primirea în audienţă – de către domnul
vicepreşedinte Adrian Gurzău împreună cu domnul expert Diaconu Cristian – a
reprezentantului S.C.”EUROVINO INTERNATIONAL” S.R.L. din Municipiul Iaşi, judeţul
Iaşi care de altfel a şi depus un memoriu la Comisie. Domnul expert Diaconu Cristian
informează membrii comisiei de faptul că această societate comercială are ca obiect de
activitate comercializarea de băuturi alcoolice fermentate, având o cifră de afaceri de
peste 10.000 de miliarde de lei / vechi. În memoriul respectiv, petiţionarii reclamă faptul
că sunt supuşi unor presiuni din partea organelor financiare (Gardă Financiară, Vamă),
desfăşurându-se numeroase controale fără a se găsi vreo sancţiune. Cu toate acestea
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presiunile continuă asupra activitaţii societăţii, aceasta fiind deseori blocată.
Ca prim pas de analiză şi verificare a tuturor aspectelor semnalate, domnul expert
Diaconu Cristian propune înaintarea memoriului respectiv către Ministerul Finanţelor
Publice, iar în funcţie de răspunsul acestui minister, se va hotărî asupra ulterioarelor
etape ale analizei. În legătură cu acest caz, domnul deputat Daniel Vasile Oajdea
menţionează faptul atât din conţinutul memoriului, dar şi în urma purtării unor discuţii cu
domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău care a şi acordat audienţa respectivă, consideră
că - se pare - este vorba de o reglare de conturi între Vamă şi societatea comercială
respectivă.
Domnul preşedinte Ioan Stan propune ca acest caz să fie discutat în şedinţa
de săptămâna viitoare, interval în care domnii deputaţi vor putea să studieze mai în
amănunt obiectul acestei sesizări.
În legătură cu audierea conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare
în Domeniul Energiei şi a reprezentanţilor EON Gaz România, planificată pentru data
de 4 mai a.c., orele 14:00, domnul preşedinte Ioan Stan informează plenul comisiei de
faptul că EON Gaz România a confirmat participarea la audiere a conducerii sale, dar
datorită înştiinţării prin Fax de către Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei de prezentare la audiere a unui reprezentant al acesteia şi nu a
domnului Preşedinte Petru Lificiu, cele două invitaţii de audiere vor fi reprogramate
pentru ziua de marţi, 11 mai a.c., orele 14:00. Membrii comisiei, în unanimitate, sunt de
acord cu această propunere.
În ceea ce priveşte invitarea la audiere a conducerii Autorităţii Naţionale
pentru Restituirea Proprietăţilor, tot pentru ziua de marţi, 4 mai a.c., orele 15:00,
domnul preşedinte Ioan Stan informează plenul comisiei de faptul că doamna
preşedinte Crinuţa Nicoleta Dumitrean nu a confirmat prezenţa sa la audiere, astfel
încât Domnia sa propune formularea unei adrese de reinvitare a conducerii Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor în plenul Comisiei în ziua de 11 mai a.c.,
orele 15:00. Şi cu această propunere membrii comisiei sunt de acord, în unanimitate.
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În finalul discuţiilor purtate la punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan
doreşte să facă două precizări :
•

conform hotărârii adoptată în şedinţa Grupului Parlamentar

PSD+PC, domnul deputat Dumitru Boabeş urmează să ocupe funcţia de secretar al
comisiei, deţinută anterior de doamna Luminiţa Iordache care din data de 13 aprilie a.c.
figurează ca deputat independent. În urma supunerii la vot, membrii comisiei sunt de
acord, în unanimitate, cu această hotărâre.
•

începând din data de 4 mai 2010 domnul deputat Damian Ioan –

din partea Grupului Parlamentar PSD+PC, este membru al Comisiei pentru cercetarea
abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor. În urma supunerii la vot,
membrii comisiei sunt de acord, în unanimitate, cu această hotărâre.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă.
La şedinţele din 5 şi 6 mai 2010 participă membrii comisiei, respectiv :
Ioan Stan – preşedinte, Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte, Adrian Gurzău –
vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Luminiţa Iordache – secretar,
Dumitru Boabeş, Octavian-Marius Popa, William Gabriel Brînză şi Ioan Damian.
Domnul deputat Borbely Laszlo lipseşte, iar în locul doamnei deputat Elena Udrea este
prezent domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de către Grupul parlamentar
PDL, conform adresei nr.16/68/02.02.2010.
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

4

5

