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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 28, 29 şi 30 iunie 2011 

 
 

Şedinţa comisiei din 28 iunie 2011: 
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – 

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

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

secretar, William Gabriel Brînză, Damian Ioan, Marian Dan Mihai şi Uricec Eugen 

Constantin, 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 20 - 24 iunie 2011. 

2.   Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 5, 6 şi 7 iulie 2011. 

3.   Activitate pe subcomisii de analiză. 
4.   Diverse. 

Înainte de a supune dezbaterii primul punct al ordinii de zi, domnul 

preşedinte Ioan Stan a informat plenul comisiei asupra faptului că domnul Cătălin 

Dumitru Iordăchescu – Director General al Direcţiei Silvice Tulcea şi-a exprimat 

indisponibilitatea pentru participarea la audiere, programată pentru data de 28 iunie 

a.c., orele 13:00. Membrii comisiei au hotărât ca domnul vicepreşedinte Octavian-

Marius Popa să se deplaseze la sediul Direcţiei Silvice Tulcea pentru a purta un dialog 

cu domnul Director General Cătălin Dumitru Iordăchescu şi ulterior, într-o şedinţă 

viitoare, să aducă la cunoştinţă concluziile desprinse în urma acestui dialog. 
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La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei plenului analiza dosarelor înregistrate la comisie în perioada 20 - 24 iunie 

2011, în număr de 14. Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat 

informaţii cu privire la dosarul nr. 15.886, adresat Comisiei noastre de către domnul 

Poziumschi Mihai din Municipiul Bucureşti. 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 5, 6 şi 7 iulie 2011 domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul după 

cum urmează: în ziua de marţi, 5 iulie a.c.: domnul deputat Octavian-Marius Popa – 

vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 6 iulie a.c. : domnul deputat                  

Ioan Stan – preşedinte al comisiei  şi în ziua de joi, 7 iulie a.c.: domnul deputat       

Adrian Gurzău - vicepreşedinte al comisiei. 

La punctul trei al ordinii de zi:  

• domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a informat plenul comisiei 

asupra faptului că a fost audiat, în subcomisia de specialitate, domnul  Gavril Mihai 

Vădan – Director General al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în 

legătură cu aspectele semnalate în memoriul adresat Comisiei de către Societatea 

Comercială ”Cosm Fan Carmangerie” S.R.L. Sannicoara, judeţul Cluj. Discuţiile au fost 

înregistrate pe bandă magnetică, respectiv casete audio. În urma discuţiilor purtate, 

domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a menţionat faptul că i-a solicitat invitatului, 

respectiv domnului Director General Gavril Mihai Vădan, să transmisă comisiei toate 

documentele suplimentare necesare unei analize complete. Membrii comisiei au 

hotărât ca, în urma documentaţiei primită din partea domnului Director General Gavril 

Mihai Vădan, să fie sesizată atât conducerea Departamentului pentru Lupta Antifraudă, 

cât şi conducerea Oficiului European de Luptă Antifraudă, cu solicitarea transmiterii 

unui punct de vedere. 
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La punctul „Diverse”: 

• referindu-se la cazurile privind activitatea unor executori 

judecătoreşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a informat plenul de faptul că 

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti a transmis situaţiile parvenite din 

partea Camerelor Executorilor Judecătoreşti Teritoriale privind: numele executorilor 

judecătoreşti, circumscripţiile de funcţionare ale acestora, măsurile concrete întreprinse 

de către cei în cauză pentru completarea studiilor, potrivit dispoziţiilor Legii 

nr.188/2000, sesizările petenţilor adresate Colegiilor Directoare ale Camerelor din 

perioada 1 ianuarie 2005 – 31 martie 2011, numărul sesizărilor adresate Colegiilor 

Directoare ale Camerelor care au ajuns pe rolul Consiliului de disciplină, numărul 

sancţiunilor aplicate, precum şi individualizarea acestora. Din situaţia prezentată,               

spre exemplu, la nivelul Municipiului Bucureşti, reiese că există 24 de executori 

judecătoreşti care nu întrunesc condiţiile legale de a profesa, deoarece aceştia nu au 

studiile superioare finalizate. În situaţia aceasta toate executările făcute riscă să fie 

atacate şi implicit anulate. Membrii comisiei au hotărât ca - într-o şedinţă viitoare din 

sesiunea următoare – să se ia în discuţie oportunitatea invitării la un dialog a domnului 

Cătălin Marian Predoiu – Ministrul Justiţiei. 

• o altă chestiune pe care domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a 

supus-o atenţiei plenului, este aceea privind apariţia în presă a unor articole privind 

cazul OMNIASIG. Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a propus autosesizarea 

Comisiei, acest lucru fiind posibil atunci când se constată întrunirea unor elemente care 

pot să fie dezbătute în cadrul plenului Comisiei. Membrii comisiei au hotărât ca – până 

săptămâna viitoare – domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău să aducă o Informare cu 

privire la această chestiune, pentru o mai bună cunoaştere a speţei de către toţi 

membrii ai comisiei. 

• domnul vicepreşedinte Octavian-Marius Popa a supus atenţiei 

membrilor comisiei situaţia legată de oportunitatea angajării unui absolvent al 

Universităţii „Spiru Haret”, mai ales în cazul în care subiectul încă nu şi-a primit diploma 

de licenţă, deşi acest demers a fost susţinut la vremea respectivă. La propunerea 
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domnului vicepreşedinte Octavian-Marius Popa de invitare la un dialog - în prima 

şedinţă din sesiunea următoare - atât a conducerii Universităţii „Spiru Haret”, cât şi a 

domnului Daniel Petru Funeriu – Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 

membrii comisiei au hotărât reluarea acestui subiect în prima şedinţă din sesiunea 

următoare şi până atunci, compartimentul tehnic al comisiei, să întocmească o situaţie 

cu toate cazurile ce au fost sesizate Comisiei pe această problematică.  

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul 

„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 

 

La şedinţele din 29 şi 30 iunie 2011, au participat membrii comisiei, 

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

Popa – vicepreşedinte, Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - 

secretar, Dumitru Boabeş – secretar, William Gabriel Brînză, Damian Ioan, Marian Dan 

Mihai şi Uricec Eugen Constantin, domnul deputat Borbely Laszlo fiind absent.  

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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