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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 şi 26 noiembrie 2009 

 
Şedinţa comisiei din 24 noiembrie 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, Octavian-Marius Popa, în locul doamnei deputat 

Elena Udrea fiind prezent domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de către 

Grupul parlamentar PDL, conform adresei nr.16/810/06.10.2009.  

Lucrările comisiei au fost conduse de către domnul Ioan Stan - preşedintele 

comisiei. 

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

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 9 - 20 noiembrie 2009. 

2.   Stabilirea programului de audienţe pentru zilele 8, 9 şi 10 decembrie 2009. 

3.   Activitate în subcomisiile de analiză. 

4.   Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi :  

• Domnul Ioan Stan - preşedintele comisiei a supus atenţiei plenului 

situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 9 - 20 noiembrie a.c., în număr de 44. 

• studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat 

informaţii cu privire la memoriile nr. 14.668 – adresat de către Asociaţia pentru 

Siguranţă Urbană şi Mediere din Municipiul Braşov, 14.669 – adresat de către domnul 

Goia Ioan – administrator al S.C.”SGS” S.R.L. Satu Mare, 14.694 – adresat de către 
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domnul Mitrofan Viorel din Municipiul Roman, judeţul Suceava, 14.696 – adresat de 

către domnul Lupu Mircea din Municipiul Bucureşti, 14.699 – adresat de către domnul 

Czika Florin Cristian – deţinut în Penitenciarul Ploieşti, judeţul Prahova, 14.702 – 

adresat de către domnul Mihăilă Ion din comuna Mâneciu, judeţul Prahova, 14.704 – 

adresat de către domnul Dincă Mihai din Municipiul Bucureşti, 14.707 – adresat de 

către S.C.”Mari Vila Com” S.R.L. din Municipiul Bucureşti şi 14.709 – adresat de către 

domnul Boaldă Marian din Municipiul Bucureşti. Totodată s-au luat în discuţie un număr 

de 23 de dosare adresate Comisiei de către cetăţeni din Republica Moldova, care au 

solicitat sprijinul Comisiei în vederea redobândirii cetăţeniei române şi care au sosit pe 

adresa Comisiei prin intermediul Cabinetului de avocatură al domnului avocat Deleanu 

Ruslan, cu sediul în strada Căderea Bastiliei nr.41, bloc Corp C, etaj 1, apartament 3, 

Sector 1. Pe acest aspect, domnul consilier Iorga Nicolae şi domnul expert Diaconu 

Cristian au prezentat plenului comisiei un referat întocmit pe acest subiect, din al cărui 

cuprins membri comisiei sunt înştiinţaţi de faptul că, începând din luna august şi până 

în prezent, Comisia noastră a fost sesizată de un număr de 42 de persoane – cetăţeni 

moldoveni din Republica Moldova, care au sesizat asupra situaţiei cu care se 

confruntă, determinată atât de neprimirea dosarelor de redobândire a cetăţeniei 

române, de către Consulatul României de la Chişinău, cât şi de tergiversarea 

soluţionării cauzelor de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi 

Libertăţilor Cetăţeneşti.  

Deoarece direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe 

a precizat Comisiei noastre, în termeni cât se poate de clari, faptul că avocatul ocoleşte 

şi ignoră procedura expresă prevăzută de lege privind întocmirea şi depunerea 

dosarelor, la aceasta adăugându-se comportamentul apărătorului, care excede unei 

conduite normale şi încearcă prin intimidare să obţină urgentarea soluţionării cauzelor, 

domnul consilier Iorga Nicolae şi domnul expert Diaconu Cristian a propus plenului 

Comisiei înaintarea unei adrese instituţiilor abilitate în acest caz, cu solicitarea 

comunicării a oricăror informaţii sau date de natură să asigure o analiză obiectivă a 

modului în care avocatul Deleanu Ruslan respectă ordinea de drept în relaţia cu 

autorităţile de stat competente cu soluţionarea cererilor privind redobândirea cetăţeniei  
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române. Astfel s-au făcut următoarele propuneri de transmitere a respectivei adrese 

către :  Primăria Sectorului 1, Direcţia Generală a Persoanelor din Municipiul Bucureşti, 

Direcţia Generală Publică de Evidenţă a Persoanelor a Sectorului 1 şi Ministerul 

Afacerilor Externe – Direcţia Generală Afaceri Consulare. Membrii Comisiei au fost de 

acord cu aceste propuneri. 

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 :  

• în privinţa acordării audienţelor la comisie, în zilele de                  

8, 9 şi 10 decembrie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul după cum urmează : 

în ziua de marţi, 8 decembrie a.c. : domnişoara deputat Alina-Ştefania Gorghiu – 

vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 9 decembrie a.c. : domnul deputat 

Dumitru Boabeş şi în ziua de joi, 10 decembrie a.c.: domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedinte al comisiei. 

La punctul Diverse :  

• domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a propus reluarea discuţiilor 

în Comisie, într-o şedinţă viitoare în cursul lunii decembrie, pe problemele privind 

redobândirea cetăţeniei române, deoarece pe adresa Comisiei noastre continuă să 

sosească la Comisie numeroase memorii adresate de către cetăţeni din Republica 

Moldova care au solicitat sprijinul Comisiei noastre pentru soluţionarea acestor cazuri. 

•      în al doilea rând, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău                

referindu-se la numeroasele memorii adresate Comisiei noatre de către deţinuţi din 

diferite penitenciare care au reclamat atât condiţiile, cât şi comportamentul 

necorespunzător al conducerii sau personalului din aceste unităţi, a propus invitarea în 

plenului Comisiei noastre a conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru 

purtarea unor discuţii pe această temă şi chiar invitarea a unui Secretar de Stat din 

cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 
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Domnul preşedinte Ioan Stan a fost de acord cu aceste propuneri formulate 

de către domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău şi a dorit să facă o precizare : după 

finalizarea desfăşurării alegerilor prezidenţiale, în cursul lunii decembrie a.c., Comisia 

noastră urmează să ia în discuţie şi să hotărască invitarea la un dialog a conducerii 

Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti şi a conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Membrii comisiei 

au fost de acord cu aceste propuneri formulate atât de către domnul preşedinte                 

Ioan Stan, cât şi de către domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău. 

 

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

„Diverse”, domnul Ioan Stan - preşedintele comisiei a declarat şedinţa închisă.  

 

În zilele de 25 şi 26 noiembrie 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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