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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 6 şi 7  octombrie 2009 

 
 
 

Şedinţa comisiei din 6 octombrie 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, 

doamna deputat Elena Udrea fiind absentă.   

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

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

1. Audierea domnului prof.univ.dr. Gheorghe Bică – Prorector al 

Universităţii „Spiru Haret” (orele 13:00) şi a domnului prof.univ.dr. Ioan Curtu – 

Preşedintele Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior (orele 13:45). 

2.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 28 septembrie –                     

2 octombrie 2009. 

3. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 13, 14 şi 15 

octombrie 2009. 
4.  Activitate în subcomisiile de analiză. 
5.   Diverse. 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

audierea domnului prof.univ.dr. Gheorghe Bică – Prorector al Universităţii „Spiru 

Haret” şi a reprezentanţilor Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior (ARACIS), ca urmare a petiţiei adresate  comisiei noastre 

de către conducerea Universităţii „Spiru Haret”. 

Domnii deputaţi, membri ai comisiei, adresează o serie de întrebări 

invitaţilor, în vederea unei informări complete, concluzionând cu unele propuneri 

de eficientizare a acestei activităţi. 

Discuţiile sunt înregistrate pe bandă magnetică, stenograma făcând 

parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

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

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 28 septembrie – 

2 octombrie,  în număr de 13. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu 

privire la următoarele memorii : 

• la dosarul nr. 14.563, adresat comisiei noastre de către Societatea 

Comercială „Capital & Alliance Insurance Broker” SRL din Bucureşti, prin 

reprezentantul său legal Cristian Anghel, domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedintele comisiei, solicită informaţii. Domnul expert Ştefănescu David 

menţionează faptul că petiţionarul reclamă Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci 

a Camerei Deputaţilor, pe motiv că nu a comunicat un răspuns la memoriul 

formulat acestei comisii în care solicita o anchetă privind activitatea Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor. Ca mod de soluţionare, s-a formulat un răspuns 

petiţionarului prin care i s-a comunicat faptul că aspectele reclamate exced 

competenţei de soluţionare a comisiei noastre. Comisia pentru Cercetarea 

Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii nu are o relaţie de supraordonare faţă de 

Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor. 
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• la dosarul nr. 14.583, adresat comisiei noastre de către domnul 

Cojocaru Mircea din Timişoara, judeţul Timiş, domnul deputat Adrian Gurzău 

solicită informaţii. Doamna consilier Dumitru Elena precizează pe scurt situaţia cu 

care se confruntă petiţionarul. Petentul îl reclamă pe  primarul municipiului 

Timişoara care începând cu vara anului 2008 a organizat concursuri pentru 

ocuparea postului de director general la Regia Autonomă Timişoara, 

nerespectând dispoziţiile legale în materie. Baza legală pentru organizarea acelui 

concurs nu s-a regăsit în dispoziţiile Legii nr.215 ci în dispoziţii aflate în hotărâri 

de guvern, mai vechi, care nu mai sunt aplicabile în acest moment. La primul 

concurs pe care nu l-a câştigat, petentul s-a aflat pe locul III, câştigător a fost 

declarat o persoană care s-a aflat la acel moment într-un conflict de interese, 

definit ca atare în condiţiile de concurs şi anume era acţionar semnificativ 

împreună cu soţia la o societate având acelaşi obiect de activitate. Petentul a 

acţionat în instanţă şi a câştigat, instanţa a decis ca acel concurs să fie anulat. 

Aspectele reclamate au fost transmise Prefecturii Judeţului Timişoara, 

petiţionarului comunicându-i-se, de asemenea, modul de soluţionare. 

• la dosarul nr. 14.586, adresat comisiei noastre de către doamna 

Pascu Ecaterina, domnul deputat Octavian Marius Popa solicită mai multe 

informaţii cu privire la acest caz. Domnul expert Ştefănescu David răspunde 

acestei solicitări, cu menţiunea că petiţionara solicită punctul de vedere al 

comisiei, privind aplicabilitatea Decretului nr.83/1949, în cadrul unui litigiu având 

ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate. Petenta este acţionată în justiţie 

de către foştii proprietari care fuseseră împroprietăriţi în baza Decretului 

nr.83/1949. Ei consideră că sunt proprietari de bună credinţă deşi petiţionarei i s-a 

eliberat Titlu de proprietate. Autoarea memoriului face referire la o circulară ce ar 

fi fost emisă, cu privire la aplicabilitatea acestui decret, de către Comisia de 

agricultură a Parlamentului. Ca mod de soluţionare, memoriul a fost transmis 

Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară şi Servicii Specifice 

a Camerei Deputaţilor, petiţionara fiind înştiinţată în legătură cu acest demers.  
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• la dosarul nr.14588, adresat comisiei noastre de către domnul David 

Ion din comuna Floreşti, judeţul Prahova, domnul deputat Octavian Marius Popa 

doreşte să cunoască ce dovezi sunt depuse la dosar şi ce abuz a fost săvârşit. 

Domnul expert Diaconu Cristian răspunde acestei solicitări,  menţionând că este 

vorba despre refuzul Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova de a 

elibera un extras din arhiva Registrului Agricol, fiindu-i necesar petiţionarului 

pentru punerea în posesie cu o suprafaţă de 4 ha. teren. Petiţia a fost înaintată 

pentru competentă soluţionare Prefecturii Judeţului Prahova, petiţionarului fiindu-i 

comunicată această măsură. 

• la dosarul nr.14590, adresat comisiei noastre de către Institutul 

Naţional pentru Studiul Totalitarismului – Academia Română, Bucureşti, domnul 

deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele comisiei, solicită amănunte. Doamna 

consilier Costin Cornelia precizează că memoriul constituie un apel pentru 

apărarea statuilor de la Universitate. Au fost înaintate adrese la  Primăria 

Municipiului Bucureşti şi la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. 

• la dosarul nr.14591, adresat comisiei de către Societatea Comercială 

„Maxi-Taxi”SRL – Turda, judeţul Cluj, la solicitarea domnului deputat Adrian 

Gurzău – vicepreşedintele comisiei, domnul expert Ştefănescu David informează 

că petiţionara solicită efectuarea unei anchete cu privire la legalitatea hotărârilor 

Consiliului Local Turda, referitor la organizarea licitaţiei de concesionare a 

transportului public local. Ca mod de soluţionare, petiţia a fost remisă Prefecturii 

Judeţului Cluj şi conducerii Consiliului Concurenţei, societăţii comerciale 

comunicându-i-se un răspuns în acest sens. 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

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

 

La punctul trei al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la 

comisie, în zilele de 13, 14 şi 15 octombrie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul după cum urmează : 
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•  în ziua de marţi, 13 octombrie a.c. : domnul deputat Octavian 

Marius Popa 

•  în ziua de miercuri, 14 octombrie a.c. : domnul deputat Adrian 

Gurzău – vicepreşedintele comisiei; 

• în ziua de joi, 15 octombrie a.c.: domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedintele comisiei. 

 

La punctul Diverse, domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei 

plenului răspunsul nr.827839/23.09.2009, transmis comisiei noastre de către 

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, la solicitarea noastră de a 

clarifica unele aspecte legate de activitatea Autorităţii Naţionale pentru   

Restituirea Proprietăţilor, comunicată acestei instituţii cu adresa noastră 

nr.34/632/03.09.2009. 

În acest sens, domnul preşedinte propune invitarea la un  dialog,                 

în plenul comisiei, peste două săptămâni, a domnului Andrei Micu – 

vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. 

Propunere adoptată în unanimitate. 

 

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

„Diverse”, domnul Ioan Stan declară şedinţa închisă.  

 

În ziua de 7 octombrie a.c., 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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