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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 24, 25, 26 şi 27 august 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 25 august 2009 
 

La şedinţă au participat 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 au fost conduse de domnul deputat Ioan Stan – 

preşedintele comisiei. 

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

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 1 iulie – 21 august 2009. 
2. Analiza petiţiei înaintată Comisiei de către conducerea Universităţii                 

„Spiru Haret” Bucureşti. 
3.   Stabilirea programului de audienţe pentru perioada 1 – 3 septembrie 2009. 

4.   Activitate în subcomisiile de analiză. 

5.   Diverse. 

 

Înainte de a se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi, domnul 

deputat Octavian Marius-Popa a dorit să i se răspundă dacă la sesizările transmise 

instituţiilor competente cu soluţionarea cazurilor se primesc răspunsuri în termen legal, 

iar în caz contrar, ce măsuri sunt luate pentru ca dosarele respective să fie finalizate de 

către comisie. 
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Domnul preşedinte Ioan Stan a răspuns acestei solicitări cu precizarea că 

există astfel de situaţii, dar în aceste cazuri, dosarele ale căror răspunsuri nu au sosit 

la comisie în termen legal sunt revăzute de către compartimentul tehnic şi la acestea 

se întocmesc adrese de revenire, după depăşirea termenului de 30 de zile. 

Domnul consilier şef serviciu Tudor Mohora a menţionat că nici un dosar nu 

se clasează decât după primirea răspunsurilor de la instituţiile sesizate. 

 

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

plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 1 iulie – 21 august,  în număr 

de 99. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu 

privire la următoarele memorii : 14.362, 14.365, 14.369, 14.395, 14.400, 14.404, 

14.407, 14.410, 14.415, 14.422, 14.432, 14.439, 14.447, 14.452 şi 14.455. 

În urma discuţiilor s-a stabilit modul de analiză şi verificare a aspectelor 

semnalate în memoriile adresate de cetăţeni, în perioada de referinţă. 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

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

Domnul deputat Octavian-Marius Popa, referindu-se la petiţiile ce au fost 

transmise de către comisie Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, a 

propus plenului comisiei invitarea la audiere a reprezentanţilor acestei autorităţi, pentru 

a aduce mai multe informaţii cu privire la soluţionarea cererilor adresate de către 

cetăţeni în vederea acordării de despăgubiri.  

Domnul consilier şef serviciu Tudor Mohora a informat plenul comisiei 

asupra faptului că în şedinţa viitoare a comisiei se va prezenta o Situaţie centralizată a 

tuturor petiţiilor adresate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, iar în 

urma discuţiilor ce vor avea loc pe marginea acestui material, comisia poate să decidă 

asupra trasmiterii unei adrese către conducerea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 

Proprietăţilor în care, punctual, să fie adresate o serie de întrebări la care această 

autoritate – la momentul audierii – să poată răspunde în mod documentat. 

Membrii comisiei au fost de acord cu aceste propuneri. 
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La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

dezbaterii analiza petiţiei înaintată Comisiei de către conducerea Universităţii                 

„Spiru Haret” Bucureşti, material aflat în mapa de şedinţă. 

Domnul preşedinte Ioan Stan a informat plenul comisiei asupra faptului că 

memoriul adresat comisiei de către Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti a fost 

înaintat deja Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Comisiei pentru învăţământ, 

tineret şi sport din cadrul Camerei Deputaţilor şi Agenţiei Române de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Superior, cu solicitarea transmiterii unui punct de vedere. 

Astfel, domnul preşedinte Ioan Stan a propus să se aştepte primirea răspunsurilor,                

iar după primirea acestora, comisia, în plenul său, să dezbată pe larg puntele de 

vedere transmise. 

Ţinând cont de data la care au fost transmise adresele, respectiv 3 august 

a.c. şi calculând care ar fi termenul legal de primire a acestor răspusuri, domnul 

deputat Octavian-Marius Popa a propus membrilor comisiei întocmirea unei noi adrese 

către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin care să se adreseze rugămintea de 

a se ţine cont de termenul legal de răspuns şi totodată prin care să se specifice şi 

oportunitatea invitării la un dialog, în plenul comisiei, a conducerii Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării. De asemenea, domnul deputat Octavian-Marius Popa a 

precizat că acest dialog ar fi benefic pentru clarificarea mai multor aspecte printre care 

şi acela că Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării nu a dat încă o soluţie pentru 

situaţiile studenţilor care au absolvit cursurile Universităţii „Spiru Haret”. Şi aici sunt mai 

multe chestiuni : o parte sunt studenţii care au absolvit şi care nu au putut să-şi 

exercite dreptul lor de a da examene, spre exemplu, pentru titularizarea în învăţământ.                  

Dar consecinţele sunt mult mai profunde, iar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

ar trebui atenţionat asupra acestor consecinţe şi că ar trebui găsită o soluţie pentru cei 

care au terminat cursurile Universităţii „Spiru Haret” şi care lucrează în diverse instituţii 

ale statului, ocupând anumite poziţii. Dacă diplomele lor sunt nelegale, pe cale de 

consecinţă, aceştia ocupă nişte posturi pe care nu mai au calitatea să le ocupe şi tot pe 

cale de consecinţă, instituţiile statului, dincolo de faptul că trebuie să-i treacă pe alte 
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posturi sau să-i disponibilizeze, au obligaţia de a recupera toate drepturile salariale 

necuvenite. Deci diferenţa pe care ar fi avut-o între studiile medii şi studiile superioare. 

În finalul discuţiilor pe această temă, domnul preşedinte Ioan Stan şi-a 

exprimat acordul faţă de propunerea domnului deputat Octavian-Marius Popa, 

respectiv de redactare a unei noi adrese către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

cu specificaţiile pe care Domnia sa le-a făcut mai sus şi de asemenea domnul 

preşedinte Ioan Stan a propus aşteptarea tuturor răspunsurilor de la instituţiile sesizate, 

după care comisia va aprecia asupra etapelor ulterioare ale analizei în acest caz.                  

Membrii comisiei au fost de acord cu aceste propuneri. 
 
În privinţa acordării audienţelor la comisie, în zilele de 1 – 3 septembrie a.c. 

domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul după cum urmează : în ziua de miercuri,                  

2 septembrie a.c. : domnul deputat Octavian-Marius Popa; în ziua de joi,                 

3 septembrie a.c. : domnul deputat Dumitru Boabeş. 

  

La punctul „Diverse” domnul deputat Octavian-Marius Popa a solicitat să i se 

răspundă dacă în cazul memoriului privind situaţia din comuna Valea Teilor s-au primit 

răspunsuri de la instituţiile sesizate. Domnul expert Ştefănescu David a răspuns 

acestei solicitări, cu precizarea că s-a primit un răspuns din partea Ministerului 

Mediului, prin care au menţionat că nu pot să micşoreze sau să schimbe în vreun fel 

suprafeţele care au fost incluse în ariile protejate. Ca şi motivaţie, se consideră că o 

astfel de modificare ar atrage anumite sancţiuni din partea comunităţii europene. 

Ministerul Mediului chiar menţionează că nu a inclus o suprafaţă suficientă în aceste 

arii de protecţie a mediului, fapt pentru care ministerul se află într-o situaţie de 

precontencios cu Comisia Europeană. 

Faţă de această situaţie, domnul deputat Octavian-Marius Popa a solicitat 

discutarea acestei adrese de răspuns în plenul comisiei, punct de vedere cu care, 

personal, Domnia sa nu este de acord. Mai ales şi pentru faptul că, pe această 

chestiune, s-a documentat şi s-a ocupat foarte mult. Totodată, domnul deputat 

Octavian-Marius Popa a precizat faptul că ar apărea unele consecinţe dacă Primăria 
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comunei Valea Teilor s-ar adresa împotriva acestui abuz şi împotriva introducerii 

nelegale. Deoarece, aşa după cum a recunoscut cu ocazia audierii în plenul comisiei şi 

domnul Megan Silviu Augustin – director al Protecţiei naturii, biodiversitate şi 

biosecuritate din cadrul Ministerului Mediului, că nu există asemenea studii ştiinţifice 

care să specifice că zona respectivă este necesară a fi inclusă în situl „Natura 2000”.  

Tot la punctul „Diverse”, domnul consilier Drăcea Marin a informat plenul 

comisiei asupra concluziilor desprinse în urma deplasării efectuate în judeţul Suceava, 

urmare transmiterii comisiei unui memoriu din partea a şase consilieri ai Consiliului 

Local din comuna Slatina, judeţul Suceava, care au sesizat unele abuzuri, unele dintre 

ele cu caracter infracţional, ce ar fi fost comise de către Primarul localităţii şi de către 

Secretarul Consiliului Local. 

Astfel, domnul consilier Drăcea Marin a menţionat că în urma deplasării la 

Prefectura judeţului Suceava,  i-au fost aduse la cunoştinţă domnului prefect aspectele 

semnalate în memoriul transmis comisiei. Domnul Prefect al judeţului Suceava 

cunoştea această situaţie în mare măsură, deja efectuase o verificare la faţa locului 

printr-un colectiv din cadrul Corpului de Control al Prefectului. Urmare acestui control, 

s-au constatat multe din aspectele sesizate de către cei şase consilieri ai Consiliului 

Local din comuna Slatina. S-a solicitat din partea comisiei un răspuns scris, vis a vis de 

concluziile acestui control al Prefecturii judeţului Suceava, dar până în prezent acest 

răspuns nu a parvenit comisiei. 

În continuare, domnul consilier Drăcea Marin a informat plenul şi asupra 

faptului că s-a deplasat, împreună cu colectivul din partea comisiei şi un consilier din 

cadrul Prefecturii judeţului Suceava, împuternicit de către domnul prefect Sorin Arcadie 

Popescu, la sediul Primăriei comunei Slatina, unde s-a constatat cu stupoare faptul că 

atât reprezentanţii comisiei, cât şi reprezentantul prefecturii, erau efectiv declaraţi 

persona „nongrata”. Deşi au fost înştiinţaţi, nici domnul primar al comunei Slatina nu a 

fost prezent la sediul primăriei şi nici o altă persoană îndreptăţită, motiv pentru care 

discuţiile cu această autoritate nu au mai putut avea loc. 

Memoriul petiţionarilor a fost transmis, spre competentă analiză şi 

soluţionare, următoarelor instituţii ale statului : Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
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Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Fălticeni, Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, Prefecturii judeţului 

Suceava şi Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava.  

S-a primit răspuns de la Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia 

Generală Control şi Audit Intern care confirmă atât aspectele semnalate de către 

petiţionari, cât şi aspectele constatate de către colectivul comisiei care s-a deplasat în 

judeţul Suceava. După primirea tuturor răspunsurilor, comisia va putea aprecia asupra 

etapelor ulterioare ale analizei. 

De asemenea, domnul consilier Drăcea Marin a informat plenul asupra 

faptului că un colectiv din partea comisiei noastre s-a deplasat şi la sediul Primăriei 

Câmpulung Moldovenesc, în urma petiţiei transmisă comisiei de către un grup de 

persoane care au sesizat grave nereguli în activitatea primarului acestei localităţi.                

În urma discuţiilor purtate cu domnul primar al localităţii Câmpulung Moldovenesc, s-a 

convenit ca acesta să transmită comisiei în termen de câteva zile un punct de vedere 

faţă de situaţia expusă, punct de vedere care să fie însoţit şi de documentele 

justificative. Acest răspuns a parvenit comisiei, ca şi cel de la Curtea de Conturi, 

urmează să mai fie transmis şi răspunsul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

După primirea tuturor răspunsurilor, membrii comisiei vor fi informaţi şi vor 

putea aprecia asupra oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei. 

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

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

 

În zilele de 24, 26 şi 27 august 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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