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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 28, 29 şi 30 aprilie 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 28 aprilie 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, 

William Gabriel Brînză, Petru Farago şi Octavian-Marius Popa. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Ioan Stan – preşedintele 

comisiei. 

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

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  20 - 24 aprilie 2009. 
2. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna  4 - 8 mai 2009. 

3. Activitate în subcomisiile de analiză. 

4. Diverse. 

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

plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 20 - 24 aprilie 2009,                  

în număr de 19. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire 

la următoarele memorii : 

•   la dosarul nr. 14.132, adresat comisiei noastre de către doamna 

Colţuneac Cristina din Ilfov, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău propune 

transmiterea memoriului şi către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pe lângă 

sesizarea instituţiilor  : Ministerul Transporturilor, Primăria Municipiului Bucureşti şi 
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Consilul Judeţean Ilfov. Domnul expert Diaconu Cristian informează plenul comisiei de 

faptul că petiţionara reclamă retragerea autobuzelor RATB de pe liniile preorăşeneşti, 

motiv pentru care a considerat necesară înaintarea memoriului către instituţiile 

susmenţionate, petiţionara fiind înştiinţată despre demersurile comisiei.                  

Membrii comisiei sunt de acord cu propunerea făcută de către domnul vicepreşedinte 

Adrian Gurzău, respectiv de trimitere a memoriului şi către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti.  

• la dosarul nr. 14.134, adresat comisiei noastre de către numitul 

Rusu Ovidiu – deţinut în Penitenciarul Botoşani, judeţul Botoşani, domnul preşedinte 

Ioan Stan solicită consilierului căruia i-a fost repartizat dosarul să aducă mai multe 

lămuriri cu privire la acest caz. Domnul consilier Bulai Jorj informează plenul comisiei 

de faptul că deţinutul, în memoriul său, îşi exprimă nemulţumirea faţă de condiţiile din 

Penitenciarul Botoşani, făcând referire şi la refuzul de hrană, declarat de acesta ca 

formă de protest. 

Domnul preşedinte Ioan Stan propune înaintarea memoriului şi către 

conducerea Penitenciarului Botoşani, cu solicitarea transmiterii punctului de vedere 

faţă de această situaţie, pe lângă sesizarea Ministerului Justiţiei deja propusă ca mod 

de analiză şi verificare de către domnul consilier Bulai Jorj. Membrii comisiei sunt de 

acord cu această propunere. 

• la dosarul nr. 14.137, adresat comisiei noastre de către 

S.C.”Calliope” S.R.L. Prahova, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai multe 

informaţii cu privire la acest caz. Domnul consilier Bulai Jorj informează plenul comisiei 

asupra faptului că memoriul respectiv este întocmit de către domnul director general al 

S.C.”Calliope” S.R.L. Prahova – având şi calitatea de administrator principal al acestei 

societăţi. În memoriul respectiv se sesizează faptul că organele de poliţie din judeţul 

Prahova nu s-ar implica în soluţionarea plângerilor penale ce le-au fost adresate între 

anii 2008 – 2009, cu privire la spargerile şi furturile de bunuri săvârşite de autori 

necunoscuţi. Ca atare, se solicită sprijinul comisiei în vederea efectuării unor anchete 

complete pentru identificarea autorilor şi a recuperării pagubelor cauzate de aceste 

spargeri şi furturi. 
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Domnul consilier Bulai Jorj menţionează că, pentru analiza şi verificarea 

aspectelor semnalate, a considerat necesar sesizarea atât a Ministerului Administraţiei 

şi Internelor, cât şi a Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, iar după primirea 

răspunsurilor din partea celor două instituţii comisia va putea aprecia asupra 

ulterioarelor etape ale analizei. Membrii comisiei sunt de acord cu aceste propuneri. 

• la dosarul nr. 14.140, adresat comisiei noastre de către                  

Corpul Naţional al Poliţiştilor – Consiliul Teritorial Galaţi, memoriu semnat de către 

domnul preşedinte ag.şef.pr.(r) Vârtosu Gheorghe, domnul vicepreşedinte Adrian 

Gurzău solicită mai multe lămuriri în privinţa acestui caz. Domnul consilier Bulai Jorj 

menţionează că, în memoriul respectiv, se sesizează practici abuzive exercitate de unii 

ofiţeri cu funcţii de conducere din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi, care 

aduc prejudicii calităţii muncii de poliţie şi prestigiului profesional al unor subofiţeri, 

faptele localizându-se mai mult la Poliţia Municipiului Tecuci. De asemenea,                  

în memoriul respectiv, sunt prezentate o serie de date legate de cercetarea penală, 

făcându-se referire şi la prezentarea cu întârziere – de către conducerea Poliţiei 

Municipiului Tecuci – a dosarelor penale la Parchet, respectiv procurorilor ce au 

sarcina de a supraveghea şi a controla activitatea de urmărire penală.                 

Tot în memoriul Corpului Naţional al Poliţiştilor se fac referiri asupra modului de 

comportare inadecvat al conducerii Poliţiei Municipiului Tecuci faţă de subordonaţi.   

În urma discuţiilor, membrii comisiei hotărăsc transmiterea memoriului 

către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi şi către domnul Dan Nica – 

Viceprim-Ministru al Guvernului – Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

• la dosarul nr. 14.141, adresat comisiei noastre de către Salamon 

Stoica Alexandru Vasile din Suedia, domnul secretar Radu Eugeniu Coclici propune 

înaintarea memoriului şi către Prefectura judeţului Harghita. După precizările aduse de 

către domnul consilier Iorga Nicolae asupra situaţiei expusă în memoriul respectiv, 

membrii comisiei au înţeles faptul că petiţionarul s-a adresat încă din anul 2006 

Primăriei Miercurea Ciuc, nemaifiind în termenul legal şi că ulterior s-a adresat atât 

Avocatului Poporului, cât şi Preşedinţiei României. Ca atare, membrii comisiei hotărăsc 



 
 

 4

transmiterea memoriului doar către Primăria Miercurea Ciuc, cu solicitarea  transmiterii 

punctului său de vedere. 

• la dosarul nr. 14.145, adresat comisiei noastre de către 

S.C.”Farmec” S.A Cluj, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău informează plenul 

comisiei asupra faptului că, în urma discuţiilor purtate pe această temă cu domnul 

expert Diaconu Cristian, a considerat oportun înaintarea unui răspuns către societatea 

comercială susmenţionată, cu solicitarea de transmitere a unor elemente suplimentare 

necesare pentru înţelegerea mai în amănunt a tuturor aspectelor sesizate. Membrii 

comisiei sunt de acord cu această propunere. 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic 

privind modul de analiză şi verificare, într-o primă etapă.  

La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan adresează 

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

audienţe pentru săptămâna 4 – 8 mai a.c. 

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

exprimat  acordul după cum urmează : 

•  în ziua de marţi, 5 mai a.c. : domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedinte al 

comisiei ; 

•  în ziua de miercuri, 6 mai  a.c. : domnul deputat Farago Petru ; 

•  în ziua de joi, 7 mai a.c. : doamna deputat Luminiţa Iordache – secretar al 

comisiei. 

 La punctul „Diverse” domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău doreşte să 

facă o precizare în legătură cu formarea comisiei de anchetă parlamentară privind 

clarificarea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs majorarea tarifelor 

reglementate în sectorul gazelor naturale. Astfel, Domnia sa informează  plenul 

comisiei asupra faptului că atât cererea de încuviinţare, cât şi Proiectul de Hotărâre 

care vor trebui înaintate Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor spre aprobare, sunt 

aproape finalizate. 
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 Pe această temă, domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora 

menţionează că ar trebui să se găsească o modalitate de a se desprinde din acţiunea 

de anchetă parlamentară elementele care sunt de competenţa comisiei, respectiv 

înaintarea către Plenul Camerei Deputaţilor a unor presupuse abuzuri sau 

incorectitudini pe care comisia de anchetă le-ar putea depista în acţiunea de control.              

În caz contrar, să nu existe pericolul de a ne suprapune peste acţiunea de control de 

fond atât a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizate, cât şi a Comisiei 

pentru industrii şi servicii. Totodată, domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora 

informează plenul comisiei asupra faptului că, în cel mai scurt timp, se vor finaliza cele 

două documente care urmează a fi transmise Biroului Permanent al Camerei 

Deputaţilor, în vederea aprobării comisiei de anchetă parlamentară, astfel încât 

acestea să fie prezentate membrilor comisiei în şedinţa de săptămâna viitoare. 

Domnul deputat William Gabriel Brînză este de părere că înainte de a 

demara acţiunea formării comisiei de anchetă parlamentară, ar fi deosebit de utilă 

invitarea la un dialog, în plenul comisiei, atât a conducerii societăţilor de gaz, cât şi a 

conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, iar după 

purtarea acestor discuţii, comisia noastră să poată decide asupra oportunităţii formării 

comisiei de anchetă parlamentară. De asemenea, domnul deputat William Gabriel 

Brînză consideră că, în felul acesta, s-ar putea da mai multă greutate acţiunii de 

formare a comisiei de anchetă parlamentară privind clarificarea cauzelor şi 

împrejurărilor în care s-a produs majorarea tarifelor reglementate în sectorul gazelor 

naturale, prin deţinerea atât a concluziilor discuţiilor purtate cu ocazia celor două 

audieri, cât şi a situaţiei petiţiilor înregistrate la comisie pe acest domeniu.  

Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora precizează faptul că 

problema stabilirii tarifelor gazelor naturale este de competenţa Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, care are şi un compartiment condus de un 

vicepreşedinte în domeniul gazelor naturale, aşa încât se impune purtarea unor discuţii 

doar cu această autoritate, nemaifiind necesar a se purta discuţii cu alte entităţi. 
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În ceea ce priveşte audierea reprezentantului Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, în adresa de invitare se pot face menţiuni asupra 

întrebărilor la care plenul comisiei solicită răspunsuri, precum şi solicitarea de 

transmitere a unui documentar care să fie pus la dispoziţia tuturor membrilor comisiei, 

pentru informare. 

În finalul discuţiilor pe această temă, membrii comisiei hotărăsc invitarea 

la audiere a conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

pentru ziua de marţi, 5 mai a.c., orele 12:00. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                  

Ioan Stan declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 29 şi 30 aprilie 2009, domnii deputaţii şi-au desfăşurat 

activitatea  în 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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