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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din 15, 16 şi 17 iunie 2010 

 
 

Şedinţa comisiei din 15 iunie 2010 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – preşedinte, 

Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte,                  

Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – secretar, Luminiţa Iordache, 

William Gabriel Brînză şi Damian Ioan. 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 7 – 11 iunie 2010. 

2.  Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 22, 23 şi 24 iunie 2010. 

3.  Activitate în subcomisiile de analiză. 

4.  Diverse. 

 

Înainte de a se trece la dezbaterea primului punct al ordinii de zi, domnul 

preşedinte Ioan Stan a informat plenul comisiei de faptul că, cu toate că era stabilită 

audierea domnului Petru Lificiu – Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei pentru data de 15 mai a.c., orele 13:00, Domnia sa a trimis Comisiei 

noastre o adresă prin care ne face cunoscut că nu se poate prezenta la această 

audiere întrucât la această dată este plecat într-o delegaţie în interes de serviciu, 

solicitând reprogramarea acestei invitaţii pentru săptămâna viitoare. 
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Astfel, domnul preşedinte Ioan Stan a solicitat acordul tuturor membrilor 

comisiei de a se redacta o nouă adresă de invitare a domnului Petru Lificiu – 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru 

ziua de marţi, 22 iunie 2010, orele 13:00. Membrii comisiei au fost de acord                  

– în unanimitate – cu această propunere formulată. 

La primul punct al ordinii de zi :  

Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor 

intrate la comisie în perioada 7 – 11 iunie 2010, în număr de 16. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu 

privire la memoriile înregistrate sub numerele : 15.123 adresat comisiei noastre de 

către Ziarului „Informaţia de Alba” din Alba-Iulia, judeţul Alba, petiţie sosită la Comisie                  

în format electronic ; 15.130 adresat comisiei noastre de către Tiramesc Doinel Dorian 

– deţinut în arest preventiv în Penitenciarul Aiud, judeţul Alba ; 15.136 şi 15.137 

adresat comisiei noastre de către Sindicatul Termo şi Sindicatul Go din Municipiul 

Gheorgheni, judeţul Harghita. 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 doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la 

comisie, în zilele de 22, 23 şi 24 iunie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul 

după cum urmează : în ziua de marţi, 22 iunie a.c. : domnul deputat Octavian-Marius 

Popa – vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 23 iunie a.c. : domnul deputat                  

Damian Ioan şi în ziua de joi, 24 iunie a.c.: domnul deputat Dumitru Boabeş – secretar 

al comisiei. 

La punctul „Diverse”  

• domnul preşedinte Ioan Stan amintind membrilor comisiei de faptul 

că, aşa după cum s-a stabilit în şedinţa de săptămâna trecută şi datorită faptului că 

Autoritatea Naţională pentru Restiuirea Proprietăţilor nu a răspuns încă la solicitarea 

comisiei de transmitere a unui punct de vedere privind Situaţia memoriilor adresate 

comisiei noastre şi înaintate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, pe 
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anii 2009 şi 2010, precum şi a altor dosare ce au fost semnalate pe parcursul discuţiilor 

cu prilejul audierii doamnei preşedinte Crinuţa Nicoleta Dumitrean, s-a procedat la 

formularea unei adrese de revenire către această instituţie şi dacă nici de această dată 

nu se va primi vreun răspuns, atunci Comisia îşi rezervă dreptul de a invita conducerea 

acestei instituţii la o nouă audiere. Membrii comisiei luând act de cele prezentate, au 

fost de acord cu această propunere formulată.  

Cu privire la stabilirea programului de lucru al Comisiei pentru perioada 

vacanţei parlamentare, domnul preşedinte Ioan Stan a propus ca şedinţele Comisiei să 

aibă loc în a treia săptămână a lunii iulie şi ultima săptămână a lunii august.  

Astfel, pentru luna iulie a.c. s-au propus zilele de 20, 21, 22 şi 23 cu 

următorul program de activitate : 

1.  Analiza dosarelor în perioada 28 iunie – 16 iulie a.c. 

2.  Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie. 

3.  Activitate pe subcomisii de analiză. 

4.  Diverse. 

Pentru luna august a.c. s-au propus zilele de 23, 24, 25 şi 26  cu 

următorul program de activitate : 

1. Analiza dosarelor intrate la comisie pe perioada  26 iulie –               

20 august a.c.. 

2. Activitate pe subcomisii de analiză. 

3.  Diverse. 

 

Supuse la vot, cele două programe de activitate pentru perioada vacanţei 

parlamentare au fost adoptate în unanimitate. 

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 16 şi 17 iunie 2010 au participat membrii comisiei,            

respectiv : Ioan Stan – preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius 

Popa – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – secretar, 

Luminiţa Iordache, William Gabriel Brînză şi Damian Ioan. Sunt absenţi atât doamna 

deputat Elena Udrea din partea Grupului parlamentar al PD-L, cât şi domnul deputat 

Borbely Laszlo din partea Grupului parlamentar UDMR.  

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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