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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

S I N T E Z A 
şedinţelor comisiei din 12, 13 şi 14 aprilie 2011 

 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – 

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

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

în locul domnului deputat William Gabriel Brînză fiind prezent  domnul deputat 

Popoviciu Alin,  împuternicit să participe la şedinţă de către Grupul Parlamentar al 

Partidului Democrat, 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.  Audierea domnului Mircea Bacala – Prefectul Judeţului Timiş, în 

legătură cu aspectele sesizate în memoriul adresat Comisiei noastre de domnul 

Valerian Solovăstru – Director General al Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, 

orele 13:00. 

2.   Audierea domnului Viorel Pleşa – Comisar Regional al 
Comisariatului Regional Cluj, a domnului Călin Crişan – Prim Comisar al 
Comisariatului Judeţean Maramureş şi a doamnei Ana Horvath – Director 
Executiv al Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca şi a 
reprezentanţilor Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în 

legătură cu memoriul adresat Comisiei noastre de către domnul deputat Gheorghe 

Zoicaş, privind impactul asupra mediului înconjurător generat de activitatea Societăţii 

Comerciale „ROMPLUMB”  S.A. Baia Mare – orele 13:30. 
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3.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 4 – 8 aprilie 2011. 

4.   Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de  19, 20 şi 21 aprilie 

2011. 
5.  Activitate pe subcomisii de analiză. 
 6. Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la audierea 

domnului Mircea Bacala – Prefectul Judeţului Timiş şi, a doamnei Mirela Varga – 

consilier superior în cadrul prefecturii, privind aspectele semnalate în memoriul adresat 

comisiei de către domnul Valerian Solovăstru – Director General al Regiei Naţionale a 

Pădurilor - ROMSILVA. 

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, respectiv casete audio. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la audierea 

domnului Viorel Plşa – Comisar Regional al Comisariatului Regional Cluj, a domnului 

Călin Crişan – Prim Comisar al Comisariatului Judeţean Maramureş, a doamnei Ana 

Horvath – Director Executiv al Agenţiei Ragionale pentru Ptotecţia Mediului                  

Cluj-Napoca, a doamnei Rodica Morar – Şef Serviciu Reglementare la Agenţia 

Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, a reprezentanţilor Ministerului 

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, respectiv: doamna Cristiana Ion – 

Consilier personal al Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, doamna 

Turcu Doina – Consilier superior în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri şi domnul Ion Ilie – Consilier superior în cadrul aceluiaşi minister şi 

a domnului Uţă Vasile – Director General al Societăţii Comerciale „ROMPLUMB” S.A. 

Baia Mare.  

Discuţiile privesc aspectele semnalate de domnul deputat Gheorghe 

Zoicaş care au ca obiect impactul creat asupra mediului înconjurător, generat de 

activitatea Societăţii Comerciale „ROMPLUMB” S.A. Baia Mare şi sunt înregistrate pe 

bandă magnetică, respectiv casete audio. 
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La punctul trei al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 4 – 8 aprilie 2011,             

în număr de 20. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu 

privire la dosarele: la dosarul nr. 15.700 adresat Comisiei noastre de către domnul 

Alionescu Vasile – administrator al Societăţii Comerciale „INSTAL SERVICE” SRL 

Deva, judeţul Hunedoara; la dosarul nr. 15.701 adresat Comisiei noastre de către 

doamnele Curta Adriana şi Horvat Minerva din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj;                

la dosarul nr. 15.702 adresat Comisiei noastre de către domnul Balaban Ovidiu din 

Municipiul Bucureşti şi la dosarul nr. 15.703 adresat Comisiei noastre de către domnul 

Bucur Robert Valentin 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 patru al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la 

comisie, în zilele de 19, 20 şi 21 aprilie 2011 domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul                  

după cum urmează: în ziua de marţi, 19 aprilie a.c.: domnul deputat Octavian-Marius 

Popa – vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 20 aprilie a.c. : domnul deputat 

Uricec Eugen Constantin şi în ziua de joi, 21 aprilie a.c.: domnul deputat Adrian 

Gurzău - vicepreşedinte al comisiei. 

 

La punctul „Diverse”, a avut loc audierea domnului Dinu Marian, a 

doamnei Ivan Mariana, semnatari a două sesizări primite la Biroul Parlamentar al 

domnului deputat Octavian Marius Popa – vicepreşedintele comisiei, în cuprinsul 

cărora petiţionarii sesizează refuzul Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei 

Municipiului Tulcea de a le elibera certificate de atestare fiscală, precum şi a 

consilierului domnului deputat Octavian Marius Popa, martor al discuţiilor purtate între 

petiţionari şi angajaţii serviciului susmenţionat. 

Dialogul purtat între membri comisiei şi invitaţi a fost înregistrat pe bandă 

magnetică, respectiv casete audio. 
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Ca şi concluzii, domnul vicepreşedinte Octavian Marius Popa propune ca 

declaraţiile petenţilor şi a doamnei şef de serviciu, precum şi dosarele depuse la 

comisie să fie transmise procuraturii. 

Membrii comisiei au fost de acord cu această propunere. 

 

În legătură cu audierea domnului Mircea Bacala – Prefectul Judeţului 

Timiş, privind aspectele semnalate de domnul Valerian Solovăstru – Director General 

al Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, domnii deputaţi au hotărât                  

– în unanimitate – invitarea, la o dată ce va fi programată ulterior, a domnului 

Preşedinte al Comisiei Locale Nădrag şi a fostului prefect al judeţului Timiş. 

 

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

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

 

La şedinţa din 13 aprilie 2011, au participat membrii comisiei, respectiv : 

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

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

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

Constantin, domnul deputat Borbely Laszlo fiind absent. 

La şedinţa din 14 aprilie, domnul preşedinte Ioan Stan a lipsit motivat, 

fiind plecat în delegaţie. 

    

Domnii deputaţi 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 



 
 

 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	S I N T E Z A

		2011-04-20T16:21:55+0300
	Irina I. Lacatusu




