PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii
SINTEZA
lucrărilor comisiei din 20, 21 şi 22 aprilie 2010
Şedinţa comisiei din 20 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, a Comisiei de Evaluare a
Documentaţiei

pentru

Atribuirea

Ariei

Protejate

din

Masivele

Montane

Călimani-Gurghiu din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi a conducerii
Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov, în ziua de
20 aprilie a.c., orele 10:00, cu privire la aspectele semnalate în memoriul adresat
Comisiei noastre de către domnul Marius Paşcan – Prefectul judeţului Mureş şi Direcţia
Silvică 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 12 - 16 aprilie 2010.
3. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 27, 28 şi 29 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 Silvian Ionescu –
Comisar General al Gărzii de Mediu, a domnului Silviu Megan din cadrul Comisiei de
Evaluare a Documentaţiei pentru Atribuirea Ariei Protejate din Masivele Montane
Călimani-Gurghiu din cadrul Ministerului Mediului şi a domnului Copariu Vasile Inspector Şef al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov.
Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică.
În urma purtării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate,
invitarea la audiere a domnului László Borbély – Ministrul Mediului şi Pădurilor,
pentru ziua de marţi, 27 aprilie a.c., orele 14:00.
La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus
atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 12 - 16 aprilie 2010,
în număr de 13.
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu
privire la memoriile înregistrate sub numerele : 14.997 adresat de către Asociaţia
Experţilor Veterinari Oficiali şi a Laboratoarelor Autorizate pentru Siguranţa Alimentelor
din Municipiul Bucureşti; 14.999 adresat comisiei noastre de către doamna Vişan Maria
din Focşani, judeţul Vrancea; 15.000 adresat comisiei noastre de către domnul
Oţelea Alexandru din Municipiul Bucureşti; 15.003 adresat comisiei noastre de către
S.C.”Construct Design” S.R.L. prin reprezentantul său legal Ciprian Sava Tăbăcaru din
Municipiul

Iaşi,

judeţul

Iaşi

şi

15.005

adresat

comisiei

noastre

de

către

doamna Toma Elena din Municipiul Bucureşti.
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 27, 28 şi 29 aprilie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat acordul
după cum urmează : în ziua de marţi, 27 aprilie a.c. : domnul deputat Radu Eugeniu
Coclici – secretar al comisiei; în ziua de miercuri, 28 aprilie a.c. : domnul deputat
Adrian Gurzău – vicepreşedinte al comisiei şi în ziua de joi, 29 aprilie a.c.: domnul
deputat Dumitru Boabeş.
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La punctul „Diverse” domnul deputat Daniel Vasile Oajdea a supus atenţiei
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 şi propune invitarea la audiere a conducerii Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi a reprezentanţilor EON Gaz Iaşi.
Membrii comisiei au hotărât invitarea la audiere a conducerii Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în ziua de marţi, 4 mai 2010,
orele 14:00.
Totodată, domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia
dosarelor înaintate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor având ca obiect
nemulţumiri ale cetăţenilor privind modul în care această instituţie relaţionează cu cei
îndreptăţiţi la plata despăgubirilor, în condiţiile legii. Astfel, Domnia sa a propus
invitarea la audiere a conducerii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor în ziua de marţi, 4 mai 2010, orele 15:00. Membrii comisiei au fost de
acord cu această propunere.
Tot la punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei cazul
sesizat Comisiei de către Federaţia Sindicatelor din Societatea Română de
Radiodifuziune care, prin preşedintele său Adrian Moise, sesizează asupra unor
presupuse abuzuri ale Preşedintelui – Director General al Societăţii Române de
Radiodifuziune Maria Ţoghină şi insistă să fie audiat în Comisie.
Doamna consilier Costin Cornelia a menţionat faptul că reprezentantul
Federaţiei Sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune a fost primit de trei
ori în audienţă purtând discuţii atât cu domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău, cu
doamna secretar Luminiţa Iordache, cât şi cu domnul preşedinte Ioan Stan.
Memoriul Federaţiei Sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune
a fost înaintat Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă din partea
căreia Comisia noastră a primit deja un răspuns. De asemenea, memoriul respectiv a
fost înaintat şi conducerii Societăţii Române de Radiodifuziune – în atenţia doamnei
Preşedinte-Director General Maria Ţoghină, cu rugămintea comunicării unui punct de
vedere asupra situaţiei prezentate.
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Prin răspunsul Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în
masă a Camerei Deputaţilor se face cunoscut faptul că domnul Adrian Moise ar fi putut
– ca membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune –
să-şi spună părea în plenul şedinţei Comisiilor

pentru cultură, arte şi mijloace de

informare în masă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului la momentul votării Raportului,
cu care petiţionarul susţine că Federaţia Sindicatelor din Societatea Română de
Radiodifuziune nu este de acord.
Totodată, domnul Adrian Moise fiind întrebat de ce nu şi-a susţinut acest
punct de vedere în Comisiile pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, acesta ar fi răspuns că ar fi fost ridicol pentru că
doamna Maria Ţoghină este prietenă cu doamna Preşedintă a Comisiei pentru cultură,
arte şi mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilofr şi a fost atât de laudativ
tot ce s-a spus în şedinţa comisiilor reunite, încât a preferat să vină cu memoriu la
Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii.
În acest context, doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu a
menţionat faptul că problema cu care se confruntă Federaţia Sindicatelor
din Societatea Română de Radiodifuziune este de competenţa Comisiei pentru cultură,
arte şi mijloace de informare în masă, dat fiind că Raportul Societăţii Române de
Radiodifuziune a fost votat în Plenul comisiilor reunite. Mai mult decât atât, pe rolul
instanţelor judecătoreşti se află o Contestaţie depusă de către Federaţia Sindicatelor
din Societatea Română de Radiodifuziune, aşa cum reiese din răspunsul primit din
partea conducerii Societăţii Române de Radiodifuziune, Contestaţie pierdută şi în apel,
şi în fond şi în recurs la Curtea Supremă. Ca atare, doamna vicepreşedinte
Alina-Ştefania Gorghiu a considerat că cererea de audiere a Federaţiei Sindicatelor din
Societatea Română de Radiodifuziune este una nejustificată.
Domnul secretar Radu Eugeniu Coclici a fost de acord cu cele spuse de
către doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu, precizând faptul că din moment
ce instanţa s-a pronunţat asupra unei decizii, Comisia nu mai poate interveni.
Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău şi-a exprimat părerea potrivit căreia
doar dacă există elemente suplimentare faţă de cele în care instanţa deja s-a
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pronunţat, numai atunci Comisia poate lua în considerare cererea de audiere a
petiţionarului.
Concluzionând, doamna consilier Costin Cornelia a adus la cunoştinţa
plenului comisiei faptul că domnul Adrian Moise – reprezentantul Federaţiei
Sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune susţine că Federaţia a înaintat
sesizarea dorind să supună atenţiei situaţia existentă în Societatea Română de
Radiodifuziune, pentru ca deputaţii să fie avizaţi atunci când se va pune problema
votării unui nou Consiliu de Administraţie care este considerat, de către angajaţii
Societăţii Române de Radiodifuziune - membrii în Federaţia Sindicatelor din Societatea
Română de Radiodifuziune, ca fiind unul absolut neprofesionist şi ineficient.
Domnul preşedinte Ioan Stan a propus membrilor comisiei ca, referitor la
această sesizare, să se decidă asupra etapelor ulterioare ale analizei într-o şedinţă
viitoare. Membrii comisiei au fost de acord cu această propunere.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.
La şedinţele din 21 şi 22 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.
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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