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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 3, 4 şi 5 martie 2009 

 
 
 

Şedinţa comisiei din 3 martie 2009 
 

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

Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte,                  

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

Mihail Boldea, William Gabriel Brînză, Petru Farago, Octavian-Marius Popa şi               

Andrei-Valentin Sava. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Ioan Stan - 

preşedintele comisiei.  

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă : 

1. Raport sinteză privind litigiul dintre doamna Lupaş Ana din Cluj-Napoca şi 

organizaţia UDMR locală. 

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 23 - 27 februarie 2009. 
3. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 9 – 13 martie 2009. 

4. Activitate în subcomisiile de analiză. 

5. Diverse. 

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei 

membrilor comisiei Raportul sinteză privind litigiul dintre doamna Lupaş Ana din                 

Cluj-Napoca şi Organizaţia UDMR locală.  
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În respectivul memoriu se sesizează conduita abuzivă a organizaţiei UDMR 

Cluj şi a unora dintre reprezentanţii acestei organizaţii în Parlamentul României.  

Petiţionara este proprietara unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, strada 

Cardinal I. Hossu nr.21, format din construcţie şi teren, moştenit de la bunicii săi, 

dobândit în iulie 2007, în baza Deciziei civile nr.8859/3 noiembrie 2007 (hotărâre 

definitivă şi irevocabilă) pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Începând cu anul 1990 imobilul mai susmenţionat se afla în patrimoniul 

Regiei Autonome Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat care a dispus 

închirierea lui către Organizaţia Judeţeană Cluj UDMR. În contractele de locaţiune 

încheiate şi prelungite succesiv (ultimul prin Actul adiţional nr.1/11 ianuarie 2006), 

Regia Autonomă Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat a înscris o clauză 

potrivit căreia „în cazul în care imobilul va fi retrocedat proprietarilor în baza unor legi 

speciale sau hotărâri judecătoreşti, contractul se consideră reziliat ....... iar chiriaşul va 

elibera spaţiul în termenul stabilit şi fără a cere dezdăunare.”, clauză pe care Regia 

Autonomă Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat a evitat să o pună în 

aplicare. 

În momentul dobândirii, petiţionara a solicitat reprezentaţilor UDMR să 

elibereze imobilul dar, contrar tuturor promisiunilor, aceştia continuă să îl folosească, 

încălcând astfel dreptul de proprietate al doamnei Ana Lupaş, pe motiv că noua locaţie 

necesită reparaţii.  Pe fondul acestui litigiu, petiţionara a promovat acţiune în justiţie la 

Judecătoria Cluj-Napoca, cerere care, în cele din urmă, a fost respinsă de instanţă. 

Pentru aceste motive, doamna Ana Lupaş solicită sprijin în vederea punerii în 

executare a Deciziei civile nr.8859/3 noiembrie 2007. Totodată, cere Camerei 

Deputaţilor să verifice în ce măsură domnii deputaţi Mathe Andras Levente şi Koto 

Jozsef justifică primirea de fonduri băneşti pentru organizarea şi susţinerea de birouri 

parlamentare, cu toate că şi-au asigurat aceste birouri, fără nici un fel de plată, în 

imobilul petiţionarei. 
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Pe această temă, domnul preşedinte Ioan Stan informează plenul comisiei 

asupra faptului că a avut o discuţie cu liderul grupului parlamentar al UDMR, precum şi 

cu preşedintele executiv al UDMR, care au dat asigurări că în maxim 2 săptămâni se 

vor muta din spaţiul ocupat în prezent pentru care sunt în litigiu cu doamna Lupaş Ana. 

Domnul preşedinte Ioan Stan propune membrilor comisiei să se transmită un 

răspuns petiţionarei, în care să i se aducă la cunoştinţă acest demers şi să fie 

informată ca, în situaţia în care în termen de o lună de zile, nu va primi un răspuns cu 

privire la soluţionarea cazului său, doamna Lupas Ana să revină la comisie cu un nou 

memoriu. 

La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei 

plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 23 - 27 februarie 2009,                 

în număr de 29. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire 

la următoarele memorii : 

• dosarul nr. 13.932, înaintat comisiei de către domnul Lavric Vasile şi 

doamna Lavric Liliana din Suceava, memoriu prin care se contestă legalitatea unor 

hotărâri judecătoreşti pronunţate de către Tribunalul Suceava şi Curtea de Apel 

Suceava, precum şi tergiversarea soluţionării unui dosar penal instrumentat de către 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi. În ceea ce priveşte modul de soluţionare, 

memoriul va fi înaintat Consiliului Superior al Magistraturii, cu acest demers fiind 

înştiinţaţi şi petiţionarii. 

• dosarul nr. 13.935, înaintat comisiei de către  doamna Iuga Valentina din 

Timiş, prin care petiţionara reclamă faptul că – în calitatea sa de asistent personal al 

unei persoane cu handicap – nu a intrat încă în posesia sumei reprezentând sporul de 

vechime cuvenit, a premiului anual şi a altor sporuri cuvenite personalului angajat în 

instituţiile publice. Pentru verificarea aspectelor semnalate, memoriul va fi înaintat 

Primăriei municipiului Timişoara, petiţionara fiind înştiinţată despre acest demers al 

comisiei noastre. În urma răspunsului primit din partea acestei instituţii, comisia va 

aprecia asupra etapelor ulterioare ale analizei. 



 
 

 4

 

• dosarul nr. 13.936, înaintat comisiei de către S.C.”Axicon” S.A.  din 

Suceava, memoriu prin care societatea comercială petiţionară reclamă faptul că 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava a procedat la indisponibilizarea 

conturilor societăţii comerciale. Pentru analiza şi verificarea aspectelor sesizate, 

memoriul va fi înaintat atât Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Mediului, 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cât şi Consiliului Judeţean 

Suceava. 

• dosarul nr. 13.943, înaintat comisiei de către domnul Susnea Constantin 

– administrator al S.C.”Comprest CS’97” S.R.L. din Bucureşti, prin care reclamă drept 

nejustificată emiterea de către ENEL ENERGIE Muntenia S.A. a unei facturi pentru 

consum fraudulos. Ca prim pas în ceea ce priveşte analiza şi verificarea cazului 

sesizat, memoriul va fi transmis Agenţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 

• dosarul nr.13.952, înaintat comisiei de către domnul Resiga Aurel din 

Hunedoara, prin care îşi exprimă nemulţumirea în legătură cu activitatea adjunctului 

Avocatului Poporului, făcându-se referire la Legea nr.35/1997, privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. Ca mod de analiză şi verificare, memoriul va 

fi înaintat atât Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Senatului, cât şi Avocatului 

Poporului, petiţionarul fiind înştiinţat de demersul comisiei. 

• dosarul nr.13.956, înaintat de către Federaţia Sindicatelor Artiştilor din 

România - Bucureşti, care acuză conducerea Operei Naţionale, de o serie de abuzuri : 

nerespectare a prevederilor art.4 din Legea nr.130/1996 – nerespectarea contractului 

colectiv de muncă ş.a. memoriul va fi înaintat atât Ministerului Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional, cât şi Comisiei pentru cultură, arte şi mass-media a Camerei 

Deputaţilor. 

Membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de modul de soluţionare atât a 

memoriilor susmenţionate, cât şi a celorlalte cuprinse în borderoul de şedinţă. 
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La punctul trei al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan adresează 

rugămintea colegilor deputaţi, de a-şi exprima dorinţa cu privire la acordarea de 

audienţe, pentru săptămâna 9 - 13 martie a.c. 

 

 În privinţa acordării audienţelor la comisie, domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul, după cum urmează : 

• în ziua de marţi, 10 martie a.c. : domnul deputat Octavian-Marius Popa ; 

• în ziua de miercuri, 11 martie  a.c. : domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedinte al comisiei ; 

• în ziua de joi, 12 martie a.c. : domnul deputat Boabeş Dumitru. 

 

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan informează plenul 

comisiei asupra faptului că în subcomisia III va fi audiată doamna Carmen Fluture din 

Bucureşti care s-a adresat comisiei noastre cu memoriul nr.13.930 din 19 februarie 

a.c., în cuprinsul căruia sesizează asupra comiterii unor fapte cu caracter infracţional, 

de către Secretarul General al Agenţiei Naţionale de Integritate şi preşedintele acestei 

instituţii – domnul Macovei Alexandru Cătălin. De asemenea, se insinuează că 

secretarul general ar fi obţinut ilegal diploma de absolvent al unei facultăţi de drept şi 

că ar mai fi fost cercetat  într-un dosar penal instrumentat de către Direcţia Naţională 

Anticorupţie. 

Domnul preşedinte Ioan Stan adresează rugămintea domnului 

vicepreşedinte Adrian Gurzău să informeze, la şedinţa următoare, Comisia în legătură 

cu conţinutul audierii. 

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                 

Ioan Stan declară şedinţa închisă. 
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La şedinţele comisiei din data de 4 şi 5 martie 2009, sunt prezenţi domnii 

deputaţii : Ioan Stan – preşedinte, Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte,                  

Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Luminiţa Iordache – 

secretar, Dumitru Boabeş, William Gabriel Brînză, Petru Farago şi Octavian-Marius 

Popa.  

În ziua de 4 martie a.c., membrii subcomisiei de analiză nr. III au 

procedat la audierea domnului Burciu Fănel – inspector de integritate al Agenţiei 

Naţionale de Integritate, fost director al Inspecţiei de Integritate care reclamă, ca şi 

doamna Carmen Fluture, comiterea unor fapte cu caracter infracţional, de către 

Secretarul General al Agenţiei Naţionale de Integritate şi preşedintele acestei instituţii – 

domnul Macovei Alexandru Cătălin. 

Discuţiile purtate au fost înregistrate pe bandă magnetică, urmând să fie 

informată Comisia în legătură cu conţinutul acestora.  

În continuare, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea  pe cele trei 

subcomisii de lucru. 

 

În ziua de 5 martie a.c., domnii deputaţi şi-au desfăşurat activitatea pe cele 

trei subcomisii, 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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