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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 19, 20 şi 21 mai 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 19 mai 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,               

Petru Farago, William Gabriel Brânză 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 11 - 15 mai 2009. 
2. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 25 - 29 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 11 - 15 mai 2009,                  

în număr de 24. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire 

la următoarele memorii : 
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• la dosarul nr. 14.196, adresat comisiei noastre de către S.C.”Star 

Oltfanix” S.R.L. din Călimăneşti, judeţul Vâlcea, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău 

propune înaintarea memoriului şi către Direcţia Naţională Anticorupţie, pe lângă 

sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie. Domnul consilier Bulai Jorj răspunde acestei solicitări cu precizarea 

că, în memoriul respectiv, se sesizează comportamentul abuziv al doamnei magistrat 

Rusu Minodora – judecător la Curtea de Apel Piteşti, cu ocazia soluţionării unui dosar 

penal (sustragere şi distrugere probe, tergiversarea luării măsurilor privind constatarea 

dispariţiei înscrisurilor). Ca mod de analiză şi verificare a tuturor aspectelor sesizate, 

domnul consilier Bulai Jorj precizează că a considerat necesar transmiterea memoriului 

atât către Consiliul Superior al Magistraturii, cât şi către Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie. Vis a vis de propunerea domnului vicepreşedinte                 

Adrian Gurzău, membrii comisiei sunt de acord cu transmiterea memoriului                 

S.C.”Star Oltfanix” S.R.L. şi către Direcţia Naţională Anticorupţie. 

• la dosarul nr. 14.203, adresat comisiei noastre de către Sindicatul 

Artiştilor Interpreţi din  Filarmonica de Stat Arad, domnul deputat Farago Petru solicită 

mai multe informaţii cu privire la acest caz. Doamna consilier Elena Dumitru 

menţionează faptul că, în memoriul respectiv, petiţionarii sesizează posibile ilegalităţi şi 

abuzuri săvârşite de către doamna Rodica Talmaciu – managerul Filarmonicii de Stat 

Arad, atât în ceea ce priveşte repertoriul, cât şi gestionarea resurselor umane artistice 

din instituţie. De asemenea, petiţionarii îşi pun întrebarea dacă managerul Filarmonicii 

de Stat Arad mai poate rămâne în această instituţie, respectiv dacă acest manager 

răspunde exigenţelor noului act normativ referitor la managementul instituţiilor de 

cultură. Pe acest aspect, ţinând cont de faptul că Filarmonica de Stat din Arad se află 

în subordinea autorităţilor locale, memoriul respectiv se impune a fi transmis Primăriei 

Municipiului Arad pentru a se vedea felul în care doamna manager Talmaciu Rodica    

şi-a executat vechiul contractul de management, iar pentru chestiunile care ţin de 

aplicarea noii legislaţii se impune ca memoriul respectiv a fi transmis Ministerului 

Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional care avea obligaţia ca, în termen de                 
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30 de zile de la apariţia actului normativ, la sfârşitul anului trecut, să ofere prin Hotărâre 

de Guvern sau prin Ordin de Ministru un contract-cadru şi elementele de punere în 

aplicare a legii. Din păcate acest act normativ secundar nu a apărut şi din acest punct 

de vedere Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional va trebui să dea un 

răspuns. Membrii comisiei sunt de acord cu transmiterea memoriului Sindicatului 

Artiştilor Interpreţi din Filarmonica de Stat Arad către cele două instituţii susmenţionate, 

despre aceste demersuri fiind înştiinţaţi şi petiţionarii. 

• la dosarul nr. 14.207, adresat comisiei noastre de către Familia                

Barote Corneliu şi Florentina din comuna Oituz, judeţul Bacău, domnul deputat 

Octavian-Marius Popa solicită mai multe informaţii cu privire la aspectele sesizate în 

respectivul memoriu. Domnul consilier Bulai Jorj precizează faptul că petiţionarii, 

părinţii deţinutului Barote Oliver – arestat în Penitenciarul Bacău, îşi exprimă 

nemulţumirea faţă de soluţionarea cauzei penale. Pentru analiza şi verificarea 

aspectelor sesizate,  domnul consilier Bulai Jorj propune transmiterea memoriului atât 

Consiliului Superior al Magistraturii, cât şi Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 

Ploieşti. După primirea răspunsurilor de la cele două instituţii, comisia poate să decidă 

asupra oportunităţii invitării la audiere, solicitare exprimată de altfel şi de către 

petiţionari. Membrii comisiei sunt de acord cu aceste propuneri. 

• la dosarul nr. 14.210, adresat comisiei noastre de către S.C.”Plastidrum” 

S.R.L. Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai multe informaţii cu 

privire la acest caz. Domnul consilier Iorga Nicolae precizează faptul că societatea 

comercială susmenţionată, judecându-se cu Administraţia Străzilor din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a obţinut o hotărâre judecătorească 

definitivă şi irevocabilă. Societatea comercială petiţionară reclamă tergiversarea punerii 

în executare a acestei hotărâri judecătoreşti. Ca mod de analiză şi verificare a 

aspectelor semnalate în memoriu, domnul consilier Iorga Nicolae consideră necesar 

solicitarea punctului de vedere al Primăriei Municipiului Bucureşti, despre acest demers 

fiind înştiinţată şi societatea comercială petiţionară, cu recomandarea de a aprecia                  

– în funcţie şi de sfaturile unui avocat – asupra oportunităţii formulării unei                 
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plângeri penale atât în ceea ce priveşte aspectul legat de producerea unui prejudiciu, 

cât şi pe acela  legat de refuzul de executare a hotărârii judecătoreşti definitive şi 

irevocabile.  

Pe acest aspect, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău propune înaintarea 

unei adrese către S.C.”Plastidrum” S.R.L. cu solicitarea transmiterii tuturor 

documentelor necesare în vederea clarificării situaţiei, în paralel cu acest demers 

aşteptându-se şi punctul de vedere al Primăriei Municipiului Bucureşti. 

• la dosarul nr. 14.211, adresat comisiei noastre de către                 

Agenţia Municipală pentru Eficientizare şi Reglementare în Domeniul Energiei Electrice 

din Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău apreciază faptul că prin aspectele 

sesizate în conţinutul respectivului memoriu, de altfel foarte bine documentat, se poate 

observa că tot ceea ce înseamnă sistemul energetic din România nu este reglementat 

corespunzător. În ceea ce priveşte transmiterea memoriului atât către Autoritatea de 

Reglementare în Domeniul Energiei, cât şi către Ministerul Economiei, membrii 

comisiei sunt de acord cu aceste demersuri. Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău 

menţionează faptul că după primirea răspunsurilor, comisia poate aprecia asupra 

oportunităţii invitării la un dialog a reprezentanţilor Agenţiei Municipale pentru 

Eficientizare şi Reglementare în Domeniul Energiei Electrice. 

• la dosarul nr. 14.216, adresat comisiei noastre de către domnul                

Jarca Iosif Silviu din comuna Popeşti, judeţul Bihor, domnul vicepreşedinte                 

Adrian Gurzău solicită mai multe informaţii cu privire la acest caz. Domnul consilier 

Bulai Jorj precizează faptul că petiţionarul îşi exprimă nemulţumirea faţă de 

soluţionarea unei cauze într-un dosar civil, legat de cumpărarea unui imobil prin 

întocmirea unor acte incorecte. Atât Tribunalul Bihor, cât şi Curtea de Apel Oradea au 

constatat nulitatea actelor întocmite privind cumpărarea imobilului respectiv, ca urmare 

a acestui fapt petiţionarul neputând să intre în posesia imobilului. Ca mod de  

soluţionare, memoriul urmează a fi transmis Consiliului Superior al Magistraturii şi 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, petiţionarul fiind înştiinţat cu 

aceste demersuri ale comisiei. Membrii comisiei sunt de acord cu aceste propuneri. 
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• la dosarul nr. 14.217, adresat comisiei noastre de către domnul 

Grăjdeanu Ioan din comuna Mătăsari, judeţul Gorj, domnul deputat Octavian-Marius 

Popa solicită mai multe informaţii cu privire la aspectele sesizate în memoriul respectiv. 

Domnul expert Ştefănescu David răspunde acestei solicitări, menţionând faptul că 

petiţionarul reclamă facturarea energiei electrice în baza unui consum estimat şi solicită 

interzicerea prin lege a acestui tip de facturare. Ca mod de analiză şi verificare, domnul 

expert Ştefănescu David propune înaintarea memoriului către Comisia pentru industrii 

şi servicii a Camerei Deputaţilor, fiind vorba despre o solicitare în vederea modificării 

legislaţiei. 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. 

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 25 - 29 mai a.c. 

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

acordul după cum urmează : 

•  în ziua de marţi, 26 mai a.c. : domnul deputat Petru Farago; 

•  în ziua de miercuri, 27 mai  a.c. : doamna deputat Luminiţa Iordache – 

secretar al comisiei. 

• în ziua de joi, 28 mai a.c. : doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu – 

vicepreşedinte al comisiei. 

 

La punctul „Diverse” domnul deputat Octavian-Marius Popa mulţumeşte 

compartimentului tehnic pentru întocmirea situaţiilor privind memoriile înaintate 

autorităţilor competente, care au înregistrat întârzieri privind transmiterea răspunsurilor, 

peste termenul prevăzut de lege. De asemenea, domnul deputat Octavian Marius Popa 

precizează faptul că, pe viitor, comisia va trebui să se gândească la o formulă prin care 

aceste situaţii neplăcute să fie stopate. 
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Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora consideră că, vis a vis de 

această situaţie, singurul lucru care se poate face este modificarea şi completarea 

Legii petiţiilor, care într-adevăr nu prevede nici un fel de sancţiuni faţă de autorităţile 

publice ce nu se încadrează în prevederile legale. Pe acest asptect, s-au purtat mai 

multe discuţii în şedinţele comisiei din legislatura anterioară, fără a se lua însă vreo 

decizie. Totodată, domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora consideră că reluarea 

discuţiilor pe marginea Legii petiţiilor, în vederea înbunătăţirii acesteia, ar fi o chestiune 

deosebit de utilă. 

Domnul deputat Radu Eugeniu Coclici – secretar al comisiei, îşi exprimă 

părerea potrivit căreia, pe această temă, s-ar putea face amendamente. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău consideră că această situaţie ar 

putea să fie adusă la cunoştinţă ori prin declaraţii politice, în Plenul Camerei 

Deputaţilor, ori prin susţinerea unei Conferinţe de presă. 

În finalul discuţiilor privind situaţia memoriilor ce au înregistrat întârzieri în 

privinţa transmiterii răspunsurilor din partea instituţiilor sesizate, competente cu analiza 

şi verificarea aspectelor semnalate, domnul preşedinte Ioan Stan menţionează că din 

borderoul întocmit, se observă că cele mai multe întârzieri se înregistrează în domeniul 

justiţiei. Pe acest aspect, Domnia sa precizează că s-ar putea purta discuţii cu domnul 

Cătălin Marian Predoiu – Ministrul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, propunând 

reluarea acestor discuţii într-o şedinţă viitoare a comisiei, mai exact după data de                 

7 iunie a.c., moment în care comisia va putea decide asupra oportunităţii invitării la un 

dialog a domnului ministru Cătălin Marian Predoiu.  

În ceea ce priveşte memoriul Consilierilor locali şi ai cetăţenilor din comuna 

Slatina, judeţul Suceava, domnul preşedinte Ioan Stan propune reluarea discuţiilor,            

tot într-o şedinţă viitoare a comisiei după data de 7 iunie a.c.,  în vederea oportunităţii 

formării unei subcomisii care să se deplaseze, la faţa locului, pentru cercetarea şi 

verificarea aspectelor semnalate. 
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Tot la punctul „Diverse” doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu – 

vicepreşedinte al comisiei, supune atenţiei plenului o solicitare de primire în audienţă a 

reprezentanţilor Asociaţiei Proprietarilor de Păduri, Păşuni şi Terenuri Agricole din 

România, memoriu de altfel depus la comisie încă din data de 15 mai a.c., având 

numărul de înregistrare 14.184. 

Pe acest aspect, membrii comisiei hotărăsc invitarea la audiere a 

reprezentanţilor Asociaţiei Proprietarilor de Păduri, Păşuni şi Terenuri Agricole din 

România, în şedinţa comisiei din 9 iunie a.c.           

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                  

Ioan Stan declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 20 şi 21 mai 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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