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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 8, 9 şi 10 martie 2011 

 
Şedinţa comisiei din 8 martie 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, 

William Gabriel Brînză şi Damian Ioan. În locul doamnei deputat Elena Udrea participă 

domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, desemnat de către Grupul Parlamentar al 

Partidului Democrat-Liberal, conform adresei nr.16/181/2011, 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.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 28 februarie – 4 martie 2011. 

2.   Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 15, 16 şi 17 martie 2011. 

3.   Activitate pe subcomisii de analiză. 
4.   Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi:  

Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor 

intrate la comisie în perioada 28 februarie – 4 martie 2011,  în număr de 16. Studiind 

borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu privire la dosarele:              

nr. 15.603, adresat comisiei noastre de către domnul Paris Carapid din Constanţa, 

judeţul Constanţa; nr. 15.611, adresat comisiei noastre de către Federaţia Operatorilor 

Români de Transport din Otopeni, judeţul Ilfov şi nr. 15.615, adresat comisiei noastre 

de către domnul Pavalachi Ştefan 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. 
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La punctul doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la 

comisie, în zilele de 15, 16 şi 17 martie 2011 domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul                  

după cum urmează : în ziua de marţi, 15 martie a.c. : domnul deputat                  

Ioan Damian; în ziua de miercuri, 16 martie a.c. : domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedinte al comisiei şi în ziua de joi, 17 martie a.c.: domnul deputat                 

Dumitru Boabeş - secretar al comisiei. 

 

La punctul „Diverse”, au fost luate în discuţie: 

• sesizarea sosită prin cabinetul parlamentar al domnului deputat 

Daniel-Vasile Oajdea, din partea domnului Sălăvăstru Valerian din Municipiul Iaşi care 

a sesizat Comisia asupra sustragerii de la plata datoriilor către bugetul de stat a 

firmelor la care omul de afaceri Ghiocel Florin Asimionesei sau interpuşi ai acestuia 

sunt asociaţi, precum şi săvârşirea altor fapte de natură penală, de către numitul               

G.P. Asimionesei. În acest context, domnul deputat a formulat către Comisia noastră o 

cerere în vederea formării unei comisii de anchetă parlamentară. Înurma discuţiilor, 

membrii comisiei au hotărât invitarea la audiere a domnului Sorin Blejnar – preşedintele 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, peste două sptămâni în şedinţa comisiei, 

data exactă urmând a fi stabilită – de comun acord – ulterior. 

• memoriul înaintat de către domnul Angheloiu Constantin din 

Municipiul Bucureşti care reclamă abuzuri ce ar fi fost săvârşite de către un judecător 

de la Judecătoria Sector 1 Bucureşti şi de către un executor judecătoresc, împotriva 

cărora a formulat plângere penală, precum şi alte dosare ce au ca obiect nereguli în 

activitatea unor executori judecătoreşti. Membrii comisiei au hotărât invitarea la audiere 

a conducerii Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în subcomisia de 

specialitate în ziua de  22 martie a.c. 

 

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

„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 
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La şedinţele din 9 şi 10 martie 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.    

Domnul preşedinte Ioan Stan a informat plenul comisiei de faptul că, 

începând cu data de 9 martie a.c. doamna deputat Elena Udrea nu mai face parte din 

cadrul comisiei noastre, Grupul Parlamentar al Partidului Democrat-Liberal 

repartizându-i ca membrii ai comisiei pe domnii deputaţi Marian Dan Mihai şi                  

Uricec Eugen Constantin. 

Pentru zilele de 9 şi 10 martie 2011, 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 
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