PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 13, 14 şi 15 aprilie 2010
Şedinţa comisiei din 13 aprilie 2010
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,
Octavian-Marius Popa, William Gabriel Brînză. 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 au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă :
1. Audierea conducerii Gărzii Naţionale de Mediu şi a Regiei Naţionale a
Pădurilor – ROMSILVA – pentru ziua de 13 aprilie a.c., orele 13:00, cu privire la
aspectele semnalate în memoriul adresat Comisiei noastre de către domnul Marius
Paşcan – Prefectul judeţului Mureş, având ca obiect nereguli în preluarea în
administrare a ariilor naturale protejate din fondul forestier al judeţului Mureş de către
Ocolul Silvic Gheorgheni.
2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 5 - 9 aprilie 2010.
3. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 20, 21 şi 22 aprilie 2010.
4. Activitate în subcomisiile de analiză.
5. Diverse.
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La primul punct al ordinii de zi :
Membrii comisiei au procedat la audierea domnului Valerian Solovăstru –
Director General al Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA. Discuţiile purtate au fost
înregistrate pe bandă magnetică.
Domnul preşedinte Ioan Stan a informat plenul comisiei de faptul că
domnul Silvian Ionescu - Comisar General al Gărzii Naţionale de Mediu şi-a exprimat
indisponibilitatea de a se prezenta la această audiere, dat fiind faptul că pe agenda sa
de lucru a fost înscrisă o discuţie cu domnul Borbely Laszlo – Ministrul Mediului şi
Pădurilor. De asemenea, domnul preşedinte Ioan Stan a înştiinţat plenul comisiei şi de
faptul că domnul Comisar General al Gărzii Naţionale de Mediu a delegat un
reprezentant care urmează să vină la această audiere în locul Domniei sale.
Membrii comisiei au hotărât reinvitarea la audiere a domnului
Silvian Ionescu – Comisar General al Gărzii Naţionale de Mediu pentru o dată
ulterioară ce urmează a fi stabilită, dat fiind faptul că până la finalul şedinţei nu s-a
prezentat la audiere nici un reprezentant din partea Gărzii Naţionale de Mediu.
În urma discuţiilor purtate cu domnul Valerian Solovăstru – Director
General al Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, domnii deputaţi au hotărât
invitarea la un dialog, în plenul Comisiei, a conducerii Inspectoratului Teritorial de
Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov şi a Comisiei de evaluare a documentaţiei
pentru atribuirea ariei protejate din masivele montane Călimani-Gurghiu,
din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, ambele audieri urmând să se desfăşoare
în ziua de marţi, 20 aprilie 2010, orele 10:00.
Înainte de a se trece la discutarea următorului punct al ordinii de zi,
domnul deputat Daniel Vasile Oajdea a informat plenul comisiei de faptul că a adus
completări la petiţia adresată de către Sindicatul Liber Independent ITRD Paşcani,
judeţul Iaşi şi înregistrată sub nr.14.955. De asemenea, domnul deputat Daniel Vasile
Oajdea a solicitat personalului de specialitate din corpul de consilieri al comisiei să
întocmească un Raport şi în final, pe baza acestuia, într-o şedinţă viitoare să se poată
hotărî – bineînţeles dacă va fi cazul – înfiinţarea unei comisii de anchetă parlamentară.
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La punctul doi al ordinii de zi :
Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor
intrate la comisie în perioada 5 – 9 aprilie 2010, în număr de 12.
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu
privire la memoriile înregistrate sub numerele : 14.984 adresat de către un grup de
asociaţii pentru protecţia animalelor, reprezentat prin domnul Octavian Paul Deaja din
Municipiul

Arad,

judeţul

Arad;

14.985

adresat

comisiei

noastre

de

către

Costea Cristian Gabriel din Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa şi 14.988 adresat
comisiei noastre de către Federaţia Română pentru Protecţia şi Controlul Animalelor –
reprezentant Maria Mot din Tulcea, judeţul Tulcea. În acest ultim caz, domnul deputat
Octavian Marius Popa a propus invitarea petiţionarei, în subcomisia de specialitate,
pentru a aduce mai multe lămuriri asupra aspectelor semnalate în memoriu, precum şi
sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii, pe lângă celelalte instituţii deja propuse.
Membrii comisiei au fost de acord cu aceste propuneri.
Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii
comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de corpul de consilieri.
La punctul trei al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la comisie,
în zilele de 20, 21 şi 22 aprilie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat acordul după cum
urmează : în ziua de marţi, 20 aprilie a.c. : domnişoara deputat Alina-Ştefania Gorghiu
– vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 21 aprilie a.c. : domnul deputat
Octavian-Marius Popa şi în ziua de joi, 22 aprilie a.c.: domnul deputat
Dumitru Boabeş.
La punctul „Diverse” domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, reamintind
membrilor comisiei cazul sesizat din judeţul Iaşi, cu privire la întreruperea furnizării
gazului metan, în medie aproximativ 10 zile pentru fiecare bloc în parte – de către
Socitatea EON Gaz România, a dorit să aducă în discuţie acest subiect, prilej cu care
să se ia în discuţie concluziile dar şi etapele ulterioare ale acestei analize.
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Membrii comisiei au hotărât discutarea acestei chestiuni într-o şedinţă
viitoare.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.
La şedinţele din 14 şi 15 aprilie 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. 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.
În data de 14 aprilie a.c., subcomisia de specialitate a luat în discuţie cazul
sesizat de către doamna Cucuieţeanu Doiniţa Iuliana care a solicitat sprijinul Comisiei
în vederea revendicării unei suprafeţe de teren în comuna Vidra, judeţul Ilfov. Astfel,
membrii comisiei au procedat atât la audierea acesteia, cât şi la audierea domnului
Baraga Dan-Cornel – Prefectul judeţului Ilfov şi a domnului Moloiu Claudiu – Director
General în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului. Discuţiile au fost înregistrate pe bandă
magnetică.
După această audiere, dar şi în data de 15 aprilie 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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