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

SINTEZA
lucrărilor comisiei din 16 septembrie 2010
La şedinţă 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. În locul doamnei deputat Elena Udrea a
participat domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, desemnat de către Grupul Parlamentar
al Partidului Democrat-Liberal, conform adresei nr.16/708/14.09.2010, domnul deputat
Borbely Laszlo fiind absent.
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 6 – 10 septembrie 2010.
2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 21, 22 şi 23
septembrie 2010.
3. Activitate în subcomisiile de analiză.
4. Diverse.
La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus
atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 6 – 10 septembrie
2010, în număr de 19.
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Studiind borderoul de şedinţă, domnul deputat William Gabriel Brânză a
solicitat mai multe informaţii cu privire la dosarul nr. 15.294, adresat comisiei noastre
de către doamna Mureşan Veronica din Bucureşti şi la dosarele nr.15295 şi nr.15296
memorii adresate comisiei noastre prin avocatul Zaharia Cristian Bogdan, de către
domnul Bereştean Nichita şi doamna Botezatu Elena – ambii cetăţeni moldoveni.
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, membrii comisiei au procedat la stabilirea
programului de audienţe pentru zilel de 21, 22 şi 23 septembrie a.c., după cum
urmează: 21 septembrie a.c., domnul deputat Daniel Vasile Oajdea; 22 septembrie
a.c., domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău şi 23septembrie a.c., domnul secretar
Boabeş Dumitru.
La punctul diverse, domnul preşedinte Ioan Stan i-a oferit cuvântul
domnului consilier şef serviciu Marin Gheorghe care să prezinte dosarele rămase
nesoluţionate, consemnate în Raportul de activitate al comisiei, pe Semestrul I 2010.
Pentru dosarul care are ca obiect aspecte privind sistarea consumului de
gaze, pe perioada iernii şi care a fost adresat comisiei noastre de către un grup de
cetăţeni ai municipiului Iaşi, s-a hotărât transmiterea unor adrese celor două instituţii
implicate, respectiv E-ON Gaz şi ANRE, în cuprinsul cărora, pe lângă solicitarea
modului de soluţionare, a comunicării sumelor ce au fost folosite pentru despăgubiri şi
a justificării cererii de majorare a preţului gazelor – să se solicite şi prezenţa la comisie
a reprezentanţilor acestora, pentru audiere.
Pentru dosarele salariaţilor ASI care îşi parcurg drumul în instanţă, dar
pentru care există un angajament formal – scris – al domnului ministru al
Comunicaţiilor în sensul că va informa comisia asupra demersurilor iniţiate pentru a
soluţiona, în raport cu legea, situaţia foştilor salariaţi ASI care nu se mai regăsesc în
statele de funcţiune ale celor două instituţii succesoare ale ASI, s-a hotărât
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transmiterea unei adrese noii conduceri a Ministerului Comunicaţiilor, prin care să se
solicite modul în care a fost soluţionată situaţia foştilor salariaţi ASI şi în funcţie de
răspunsul primit să se aprecieze asupra oportunităţii invitării – la discuţii – a domnului
ministru şi a unor reprezentanţi ai petiţionarilor.
Pentru dosarul adresat comisiei noastre de către Prefectura Judeţului
Mureş şi Direcţia Silvică Mureş, prin care sunt semnalate unele nereguli cu privire la
concursul de preluare în administrare, de către Ocolul Silvic Gheorgheni, a ariilor
naturale protejate din fondul forestier al judeţului Mureş şi pentru care comisia a purtat
o vastă corespondenţă cu instituţiile abilitate cu soluţionarea situaţiei prezentate, s-a
hotărât transmiterea unei adrese conducerii Ministerului Mediului şi Pădurilor, prin care
să se solicite rezultatul verificărilor efectuate şi modul de soluţionare a aspectelor
semnalate de Prefectura Judeţului Mureş şi Direcţia Silvică Mureş.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.
După finalizarea discuţiilor în plen, 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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