PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii
S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 11, 12 şi 13 mai 2010
Şedinţa comisiei din 11 mai 2010
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – preşedinte,
Alina-Ştefania

Gorghiu

–

vicepreşedinte,

Adrian

Gurzău

–

vicepreşedinte,

Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – secretar, Luminiţa Iordache,
Octavian-Marius Popa şi Damian Ioan. Domnul deputat William Gabriel Brînză a lipsit,
fiind plecat în delegaţie. Domnul deputat

Borbely Laszlo a lipsit, dar în locul

Domniei sale a fost prezent domnul Olosz Gergely – împuternicit de către Grupul
parlamentar U.D.M.R., conform adresei nr.18/166/11.05.2010. În locul doamnei deputat
Elena Udrea a fost 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 Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei, a conducerii EON Gaz România, în ziua de 11 mai a.c., orele
14:00, în legătură cu aspectele semnalate în memoriul adresat Comisiei de către
134 cetăţeni din municipiul Iaşi (strada Roman Vodă şi Aleea Muşatinilor) având ca
obiect întreruperea furnizării de gaz pentru fiecare bloc în parte, începând cu 12
decembrie 2009 şi a conducerii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor, în ziua de 11 mai a.c., orele 15:00, în legătură cu modul în care
această instituţie relaţionează cu cei îndreptăţiţi la plata despăgubirilor.
2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 3 - 7 mai 2010.
3. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 18, 19 şi 20 mai 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 Frank Hajdinjak - Director General E-ON Gaz România SRL;
domnului Alwin Griech – Director General E-ON Gaz România şi E-ON Moldova
Furnizare; doamna Ramona Pergel – Director General adj. E-ON Gaz Distribuţie;
domnul George Cristodorescu – Director Afaceri Corporatiste, Dezvoltare şi
PR/Comunicare şi domnul Radu Petre – Director General adj. E-ON Gaz România,
alături de aceştia participând şi translatorul Anda Păun.
De asemenea, la această audiere au fost prezenţi din partea
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele persoane :
domnul preşedinte Petru Lificiu; domnul vicepreşedinte Ioan Roman; domnul director
general Bulaga Sorin şi doamna director general Alina Manuela Tadu.
Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică.
În urma purtării discuţiilor cu ocazia acestor audieri, membrii comisiei au
hotărât retransmiterea memoriului celor 134 de cetăţeni din cartierul Alexandru cel Bun,
judeţul Iaşi către E-ON Gaz România S.R.L. şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei, iar după primirea răspunsurilor, Comisia va aprecia asupra
oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei.
La punctul doi al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la audierea
doamnei Crinuţa Nicoleta Dumitrean – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor care a venit însoţită şi de domnul vicepreşedinte
Cătălin Florin Teodorescu. Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică.
După audiere, doamna preşedinte Crinuţa Nicoleta Dumitrean a adresat
membrilor comisiei rugămintea de a-i fi transmisă o situaţie a memoriilor ce au fost
adresate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, pentru ca astfel să
solicite date şi informaţii referitoare la fiecare caz în parte, iar în urma analizării
acestora Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei
Deputaţilor urmează să fie încunoştiinţată despre stadiul soluţionărilor.
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Membrii Comisiei au hotărât transmiterea către Autoritatea Naţională
pentru Restituirea Proprietăţilor a unei situaţii actualizate a dosarelor înaintate Comisiei
şi adresate acestei instituţii, pentru anul 2009 şi perioada 1 ianuarie – 11 mai 2010.
După primirea răspunsului, mebrii comisiei urmează să aprecieze asupra oportunităţii
etapelor ulterioare ale analizei.
La punctul trei al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus
atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 3 – 7 mai 2010,
în număr de 24.
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu
privire la memoriul înregistrat sub nr.15.039 adresat comisiei noastre de către domnii
Becsek Garda Deszo Kalman şi Pal Emeric din Gheorgheni, judeţul Harghita; nr.15.040
adresat comisiei noastre de către domnul Cosa Gabriel din municipiul Suceava, judeţul
Suceava; nr.15.043 adresat comisiei noastre de către S.C.”Eurovino International”
S.R.L. din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi; nr.15.045 adresat comisiei noastre de către
domnul Patraş Paul – Preşedintele Sindicatului Intependent Încrederea din municipiul
Iaşi, judeţul Iaşi şi nr.15.054 adresat comisiei noastre de către domnul Sîrbu Nicolae
din localitatea Eftimie Murgu, judeţul Caraş-Severin.
Totodată, 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 patru al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la
comisie, în zilele de 18, 19 şi 20 mai a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat acordul după
cum urmează : în ziua de marţi, 18 mai a.c. : domnul deputat Adrian Gurzău –
vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 19 mai a.c. : domnul deputat Octavian
Marius Popa şi în ziua de joi, 20 mai a.c.: domnul deputat Ioan Damian.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.
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La şedinţele din 12 şi 13 mai 2010 au participat membrii comisiei, respectiv :
Ioan Stan – preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici secretar, Dumitru Boabeş – secretar, Luminiţa Iordache, Octavian-Marius Popa şi
Damian Ioan. Domnul deputat William Gabriel Brînză a lipsit, fiind plecat în delegaţie.
Domnul deputat Borbely Laszlo a lipsit, dar în locul Domniei sale a fost prezent domnul
Olosz Gergely – împuternicit de către Grupul parlamentar U.D.M.R., conform adresei
nr.18/166/11.05.2010. În locul doamnei deputat Elena Udrea a fost prezent domnul
deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de către Grupul parlamentar PDL, conform
adresei nr.16/68/02.02.2010.
Doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte al comisiei a
fost prezentă în ziua de 12 mai 2010, dar începând cu data de 13 mai a.c., doamna
deputat nu mai este membru al comisiei.
În cele două zile de şedinţă, 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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