PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii
S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 1, 2 şi 3 iunie 2010
Şedinţa comisiei din 1 iunie 2010
La şedinţă 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 lipseşte, fiind plecat în delegaţie. 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. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 24 - 28 mai 2010.
2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 8, 9 şi 10 iunie 2010.
3. Activitate în subcomisiile de analiză.
4. Diverse.
Înainte de a se lua în discuţie primul punct al ordinii de zi, domnul
preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului adresa sosită la Comisie din partea
Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal nr.15/296 din 01.06.2010 prin care
se face cunoscut faptul că, în şedinţa sa din 31 mai a.c., s-a hotărât nominalizarea
domnului deputat Octavian-Marius Popa pentru funcţia de vicepreşedinte al Comisiei
pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor, ca urmare
a transferării doamnei deputat Alina-Ştefania Gorghiu la Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, funcţia de vicepreşedinte rămânând vacantă.
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În urma supunerii la vot, membrii comisiei au fost de acord,
în unanimitate, cu numirea domnului deputat Octavian Marius Popa în funcţia de
vicepreşedinte al Comisiei.
La primul punct al ordinii de zi:
Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor
intrate la comisie în perioada 24 - 28 mai 2010, în număr de 16. Studiind borderoul de
şedinţă, domnul deputat Octavian-Marius Popa solicită mai multe informaţii cu privire la
dosarul nr. 15.102, adresat comisiei noastre de către domnul Văduva Daniel din
Slatina, judeţul Olt. 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 8, 9 şi 10 iunie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat acordul după
cum urmează : în ziua de marţi, 8 iunie a.c. : domnul deputat Radu Eugeniu Coclici –
secretar al comisiei; în ziua de miercuri, 9 iunie a.c. : domnul deputat
Dumitru Boabeş – secretar al comisiei şi în ziua de joi, 10 iunie a.c.: domnul deputat
Ioan Damian.
La punctul „Diverse”
Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului răspunsul primit
prin Fax din partea E-ON Gaz Distribuţie, în cuprinsul căruia se specifică faptul că în
perioada următoare, fără a se preciza o limită de timp, semnatarii petiţiei formulată de
către cei 134 de cetăţeni, domiciliaţi în cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iaşi,
vor fi contactaţi în scris pentru comunicarea daunelor suferite de aceştia ca urmare a
întreruperii livrării gazelor naturale. După care, E-ON Gaz Distribuţie va efectua o
analiză a fiecărui caz în parte şi pe baza documentelor pe care petiţionarii le vor
prezenta în susţinerea pagubelor invocate, se va lua şi decizia de despăgubire a
acestora. În finalul răspunsului, se face menţiunea potrivit căreia E-ON Gaz Distribuţie
va reveni cu informaţii privind atât măsurile ce vor fi întreprinse, cât şi cu privire la
rezultatele dialogului dintre E-ON Gaz Distribuţie şi semnatarii petiţiei în cauză.
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În urma discuţiilor purtate pe acest subiect, membrii comisiei au
considerat necesar purtarea unui dialog pentru a doua oară, în plenul Comisiei, cu
conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei prilej cu care
această instituţie să poată prezenta atât analiza pe care au efectuat-o în acest caz, cât
şi punctul de vedere faţă de răspunsul E-ON Gaz Distribuţie.
Astfel, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, audierea conducerii
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în ziua de marţi,

15 iunie a.c., orele 14:00.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.
La şedinţele din 2 şi 3 iunie 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. Este de menţionat faptul că pentru ziua de 3 iunie 2010, domnul
deputat William Gabriel Brînză a fost prezent, figurând în delegaţie doar până pe data
de 2 iunie a.c. inclusiv. Domnul deputat Borbely Laszlo a lipsit, iar 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.
În cele două zile de şedinţă, respectiv 2 şi 3 iunie 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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