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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 25 şi 26 februarie 2009 

 
 
 

Şedinţa comisiei din 25 februarie 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,                

Mihail Boldea, William Gabriel Brînză, Petru Farago, Octavian-Marius Popa şi               

Andrei-Valentin Sava. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Ioan Stan - 

preşedintele comisiei.  

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă : 

1. Propuneri de modificare şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

2. Raport privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 

pentru petiţii pe Semestrul II al anului 2008. 
3. Scrisoarea adresată, în numele comisiei, către domnul Sorin Oprescu – Primarul 

Municipiului Bucureşti. 

4. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 9 - 20 februarie 2009. 
5. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 2 – 6 martie 2009. 

6.  Activitate în subcomisiile de analiză. 

7.  Diverse. 
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În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei 

membrilor comisiei dezbaterea primului punct al ordinei de zi, respectiv propunerile de 

modificare şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor. Pe acest aspect, 

Domnia sa invită membrii comisiei să-şi exprime punctul de vedere. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău precizează faptul că, în conţinutul 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, ar trebui mai mult explicitate atribuţiile Comisiei 

pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, dar şi modul în care celelalte 

autorităţi ale statului răspund acestei comisii parlamentare. De asemenea, Domnia sa 

informează plenul comisiei asupra faptului că aceste menţiuni se regăsesc şi în                  

Codul de procedură administrativă, care în momentul de faţă se află în dezbatere. 

Pentru o mai bună informare, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău consideră că – 

fiecare coleg deputat, membru al comisiei – poate să consulte acest material.  

Pentru o mai bună informare, domnul preşedinte Ioan Stan adresează 

rugămintea ca acest material să fie multiplicat şi înmânat fiecărui coleg deputat. 

În continuarea dezbaterii primului punct al ordinei de zi, domnul 

preşedinte Ioan Stan solicită stafului tehnic, respectiv consilierilor care au întocmit 

expunerea de motive privind propunerile de modificare şi completare a Regulamentului 

Camerei Deputaţilor, să facă o scurtă prezentare, pe fiecare punct din respectivul 

material. 

Dând curs acestei solicitări, doamna consilier Elena Dumitru, doreşte să 

facă următoarele precizări, cu privire la aceste motivaţii : 

Prima propunere, cea referitoare la condiţiile de admisibilitate, de formă şi 

de conţinut : 

- în afara condiţiilor de formă definite în legea care guvernează activitatea 

de soluţionare a petiţiilor, respectiv identificarea petentului, nu există alte condiţii de 

formă, de admisibilitate, aşa cum le au toate celelalte Parlamente din Uniunea 

Europeană. Şi anume, în majoritatea acestor Parlamente sunt admisibile petiţiile care, 

în conţinutul lor, se foloseşte un limbaj decent. În cazul nostru, există situaţii în care se 

primesc petiţii cu un conţinut de defăimare la adresa Parlamentului României.                  
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În concluzie, această măsură de admisibilitate este una de prezervare a demnităţii 

instituţiei, de a pune această condiţie de limbaj. 

- o altă condiţie de admisibilitate, de formă, este aceea de a se decide 

admiterea petiţiilor colective ad-hoc, nu neapărat persoane juridice. Acest lucru este 

esenţial pentru un Parlament, deoarece – de obicei – din aceste petiţii colective vin 

propunerile de natură politică, de reglementare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.              

În momentul de faţă, deşi aceste petiţii sunt totuşi luate în considerare, ele nu sunt ca 

atare puse la condiţiile de admisibilitate şi ar trebui să fie admise în Regulament.  

- în privinţa conţinutului petiţiilor : nici în textele regulamentare actuale şi 

nici în lege nu se face precizarea că fiecare instituţie, deci şi Parlamentul României,  

admite petiţiile care privesc obiectul său de activitate. Spre exemplu, la comisia noastră 

sosesc petiţii ale unor cetăţeni care solicită sprijin material dincolo de drepturile 

reglementate prin lege. Nefiind făcută precizarea în Regulament, Comisia noastră este 

obligată de a le pune în circuit, deci de a le considera admisibile. 

- în alte Parlamente ale Uniunii Europene admisibilitatea este o condiţie şi 

o etapă obligatorie, comisia este aceea care declară dacă o petiţie este admisibilă sau 

nu, acest lucru fiind făcut public prin Registrul general de petiţii. Ca atare, dacă petentul 

se adresează greşit instituţiei noastre sau dacă din punctul de vedere al formei nu a 

respectat condiţiile de admisibilitate, petiţionarul respectiv este anunţat că petiţia nu 

este admisibilă şi nu poate fi luată în considerare. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa este de acord cu modul de 

admitere în privinţa gradului de decenţă în limbaj, dar şi în acest caz petiţionarul trebuie 

să primească un răspuns prin care să i se motiveze neluarea în considerare a petiţiei 

sale. De asemenea, Domnia sa precizează faptul că trebuie să se ţină cont şi de gradul 

de civilizaţie, de informare sau de cultură, inclusiv de cultură politică a populaţiei.  

În ceea ce priveşte adresarea petiţiilor colective, domnul deputat 

Octavian-Marius Popa consideră că – de la caz la caz – acestea ar trebui luate în 

considerare. În finalul intervenţiei sale, Domnia sa menţionează că este de acord să nu 
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fie acceptate petiţiile care nu sunt redactate într-un limbaj decent, cele care nu sunt 

semnate sau care nu sunt lizibile. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău, referinduse la petiţiile transmise 

comisiei prin e-mail, menţionează faptul că aceste petiţii pot fi acceptate, chiar dacă 

acestea nu au o semnătură electronică. Pot fi luate în considerare, deoarece aceste 

petiţii sunt însoţite de adresa de e-mail a petiţionarului, deci răspunsul poate fi transmis 

în format electronic.  

Referindu-se la petiţiile adresate comisiei, considerate anonime, 

deoarece acestea nu poartă nici o semnătură, domnul consilier Bulai Jorj menţionează 

faptul că - aşa după cum reiese şi din legea petiţiilor – acestea nu pot fi luate în 

considerare, casându-se direct, fără nici o altă intervenţie. Dar, legat de acest lucru, 

domnul consilier Bulai Jorj precizează că tocmai în acest domeniu, a petiţiilor anonime, 

a întâlnit situaţii în care sunt menţionate date sau fapte clare în legătură cu o serie de 

ilegalităţi, inclusiv de natură penală. Astfel, se pune problema de a se aprecia asupra 

acceptării petiţiilor transmise în mod anonim şi anume : cele care au un caracter 

general şi nu fac obiectul unei verificări – sunt direct clasate şi petiţiile anonime care au 

un conţinut valoric, acestea necesitând a fi verificate. Aşa după cum s-a procedat şi în 

legislaturile anterioare, petiţiile anonime cu un conţinut valoric au fost transmise – spre 

competentă verificare şi soluţionare – instituţiilor abilitate ale statului. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa doreşte să facă o propunere şi 

anume aceea potrivit căreia, comisia noastră să studieze modalitatea de lucru a 

instituţiei Avocatul Poporului, întrucât ar fi benefic a se prelua unele modalităţi de lucru 

ale instituţiei respective, mai ales în ceea ce priveşte raportul cu alte instituţii ale 

statului. 

Doamna consilier Elena Dumitru doreşte să facă următoarele precizări : 

statului român are o construcţie instituţională costisitoare pe care a făcut-o tocmai 

pentru ca anumite interese ale cetăţenilor să fie corect reprezentate în aceste instituţii. 

Avocatul Poporului are o misiune de care trebuie să se achite şi un  obiect de activitate 

care nu este acelaşi cu obiectul de activitate al Parlamentului. Cea mai mare parte a 
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petiţiilor care sosesc la comisia noastră privesc unele aspecte care intră în atribuţiile 

Avocatului Poporului, altele intră în atribuţiile Parlamentului.  

Referindu-se la petiţiile anonime, doamna consilier Elena Dumitru 

precizează faptul că legea dispune ca petiţiile anonime să nu fie tratate ca petiţii. 

Comisia noastră are o soluţie raţională şi anume : dacă sunt anonime, oricum acestea 

nu se pot trata ca petiţii, întrucât legea prevede transmiterea răspunsului petiţionarului, 

în termen legal, dar neexistând nume, prenume şi adresă, nu se poate răspunde.  

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău doreşte să sublinieze faptul că 

atunci când există mai multe sesizări anonime dintr-un anumit domeniu, dintr-o 

instituţie, care nu doresc să-şi menţioneze identitatea, comisia noastră se poate 

autosesiza, înţelegând că în domeniul respectiv sau instituţia respectivă există unele 

probleme, iar petiţionarii nu doresc să-şi facă cunoscut numele, tocmai pentru a nu le 

periclita cariera. În acest sens, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău este de părere că 

ar fi util a se avea o evidenţă a acestor memorii anonime, într-un registru, astfel încât, 

să se poată vedea câte petiţii anonime au sosit la comisie şi cât de importante sunt ele, 

ca informaţie. În funcţie de importanţa lor, comisia să poată aprecia asupra oportunităţii 

efectuării unor anumite controale sau chiar a unor audieri. 

În continuarea discuţiilor, la punctul trei din expunerea de motive a 

propunerilor de modificare şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău doreşte să facă o precizare : în momentul în 

care se formează o comisie parlamentară de anchetă, rolul acelei comisii să nu se 

finalizeze doar în momentul în care Raportul a fost depus la Biroul Pernanent,                  

ci trebuie să cunoască, în continuare, dacă există elemente suplimentare care ar putea 

să aducă informaţii valoroase, până la finalizarea obiectivului acelei comisii.  

La punctul patru din expunerea de motive, doamna consilier                  

Elena Dumitru face precizarea potrivit căreia, în celelalte Parlamente ale Uniunii 

Europene există un registru general al petiţiilor, în care să se poată urmări – de către 

oricine din afara instituţiei, în mod transparent – stadiul de soluţionare al petiţiilor.                  

Şi acesta este un drept important. 
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La punctul cinci din expunerea de motive, domnul vicepreşedinte                  

Adrian Gurzău menţionează faptul că şi la nivelul Preşedinţiei României se primesc 

multe petiţii şi această instituţie nu are atâta competenţă cât o are Parlamentul 

României în domeniul petiţiilor. În acest sens, ar fi interesant să se poată avea o 

întâlnire cu responsabilii de la Preşedinţia României – pe acest domeniu – măcar 

trimestrial. 

Doamna consilier Elena Dumitru menţionează faptul că, un dialog 

consolidat cu instituţiile care – prin lege – au atribuţii serioase în materie de petiţii şi de 

apărare a drepturilor cetăţenilor în raport cu prezumtive abuzuri ale instituţiilor sau 

autorităţilor publice, acest dialog este foarte important. Din acest punct de vedere, 

comunicarea cu Avocatul Poporului este esenţială,  aceasta fiind o instituţie de bază în 

materie. De asemenea şi Consiliul Superioar al Magistraturii se confruntă cu 

numeroase petiţii, mult mai multe decât cele care sosesc pe adresa Preşedinţiei 

României. De asemenea, doamna consilier Elena Dumitru consideră util a se avea un 

dialog cu aceste instituţii, inclusiv şi cu cealaltă Comisie pentru cercetarea abuzurilor, 

combaterea corupţiei şi petiţii din Senatul României, dialog ce ar servi la eventualele 

modificări ale legii petiţiilor. 

La punctul şase din expunerea de motive, domnul preşedinte Ioan Stan 

doreşte să facă următoarea precizare : nu ne putem substitui altei comisii 

parlamentare, decât în cazul în care sunt sesizate aspecte de abuz şi corupţie. 

Doamna consilier Costin Cornelia întăreşte cele spuse de către                 

domnul preşedinte Ioan Stan, în sensul că numai în măsura în care comisia noastră 

primeşte – de exemplu – o petiţie prin care un domn deputat este acuzat de comiterea 

unor acte de corupţie, atunci această petiţie nu se regăseşte doar în Comisia de 

disciplină şi imunităţi, ci trebuie preluată şi de Comisia pentru cercetarea abuzurilor, 

corupţiei şi pentru petiţii. 
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Referindu-se la constituirea comisiilor parlamentare de anchetă :                 

domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău precizează faptul că, în componenţa acestora,    

ar trebui să facă parte şi membri din cadrul comisiei noastre. Astfel, fiecare comisie se 

poate substitui şi comisiei noastre.  

Ca un exemplu, Domnia sa menţionează faptul că dacă Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială efectuează o anchetă, în acea comisie – de la caz la caz, 

dacă sunt elemente de abuz şi corupţie - să se regăsească şi membri ai comisiei 

noastre, iar Raportul să ne fie transmis.  

Încă o precizare pe care o are de făcut domnul vicepreşedinte                 

Adrian Gurzău : este aceea ca, la următorul buget, să vină şi celelalte instituţii care               

– prin lege – au o colaborare cu comisia noastră. 

La punctul şapte din expunerea de motive, domnul preşedinte Ioan Stan 

are o singură obiecţie şi anume : nu este de acord cu expresia „din proprie iniţiativă” 

din paragraful : „Cercetarea cazurilor de abuzuri şi a actelor de corupţie, semnalate atât 

de persoane fizice sau juridice, cât şi din propria iniţiativă a unor parlamentari 

(deputaţi), inclusiv a comisiei”. Acest lucru, deoarece  doar comisia hotărăşte şi nu un 

deputat, în mod individual. 

La punctele opt şi nouă din expunerea de motive, nu sunt obiecţii. 

La punctul zece, domnul deputat Octavian-Marius Popa doreşte să 

cunoască cum se procedează în situaţiile în care un invitat nu se prezintă la audiere,                

în plenul comisiei noastre.  

Domnul preşedinte Ioan Stan răspunde acestei solicitări, cu precizarea 

că, în cazul în care nu se dă curs invitării la audieri, comisia noastră poate reveni 

asupra acestor invitaţii. Totuşi, se impune a se face menţiunea, în Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, de obligativitate a prezentării la dialog cu comisia noastră.                  

În caz contrar, se poate considera chiar un abuz în serviciu. 

Pe această temă, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău propune ca,               

în situaţia în care un invitat nu se prezintă la audiere nici după cea de-a treia invitaţie, 

atunci comisia să apeleze la Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
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Domnul consilier Iorga Nicolae doreşte să facă o precizare : atunci când 

s-au întâlnit asemenea situaţii, de neprezentare a unui invitat la audiere, comisia 

noastră a făcut cunoscut acest lucru prin formula unui Comunicat de presă, suficient de 

incisiv, pentru a se înţelege că autoritatea parlamentară trebuie respectată ca atare. 

Doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu menţionează că, având în 

vedere dispoziţiile foarte clare din Codul de procedură în ceea ce priveşte mandatul de 

aducere, comisia noastră nu poate să intervină. Ca atare, Domnia sa consideră că nu 

trebuie luată în considerare o propunere care trece dincolo de textul de lege. 

În încheierea discuţiilor pe tema înscrisă la primul punct al ordinei de zi, 

domnul preşedinte Ioan Stan adresează rugămintea domnului vicepreşedinte               

Adrian Gurzău, potrivit căreia – în decurs de două săptămâni – să prezinte, împreună 

cu staful tehnic şi cu ceilalţi colegi deputaţi care se oferă, o formă finală a materialului 

privind propunerile de modificare şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune 

atenţiei plenului, Raportul de activitate al comisiei pe Semestrul II al anului 2008. 

Membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de conţinutul respectivului 

Raport, urmând ca, ulterior, să fie transmis Biroului Permanent pentru a fi discutat în 

Plenul Camerei Deputaţilor. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău doreşte să mai facă o propunere şi 

anume  aceea de a se face o Conferinţă de presă, prin care să se aducă la cunoştinţă 

mass-mediei atât numărul de petiţii preluat din vechea  legislatură, în ultima jumătate a 

anului 2008, precum şi a petiţiilor care au ca obiect probleme mai importante. 

Membrii comisiei sunt de acord cu această propunere. 

La punctul trei al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune 

atenţiei scrisoarea adresată domnului Sorin Oprescu – Primarul Municipiului Bucureşti, 

având ca anexă situaţia dosarelor transmise acestei instituţii, la care s-au înregistrat 

întârzieri privind primirea răspunsurilor. 
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Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău îşi exprimă acordul faţă de 

transmiterea acestei adrese, împreună cu anexa ataşată, dar doreşte să menţioneze 

că ar fi deosebit de util a se proceda în acest fel şi cu celelalte instituţii ale statului care 

nu răspund comisiei, în termenul prevăzut de lege. 

Doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu susţine propunerea 

domnului vicepreşedinte Adrian Gurzău. 

Supusă la vot, transmiterea adresei către domnul Sorin Oprescu – 

Primarul Municipiului Bucureşti, este adoptată de membrii comisiei. 

Înainte de a se trece la punctul patru al ordinei de zi, domnul 

vicepreşedinte Adrian Gurzău adresează rugămintea ca, înainte de a se proceda la 

transmiterea adreselor privind modul de soluţionare către instituţiile competente, 

acestea să fie aduse la cunoştinţa membrilor comisiei. 

La punctul patru al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune 

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 9 - 20 februarie 2009, 

în număr de 58. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei şi-au exprimat punctele 

de vedere astfel : 

• la dosarul nr. 13.873, înaintat comisiei de către domnul Stancu 

Ion din Dâmboviţa, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău propune transmiterea 

memoriului şi către Prefectura judeţului Dâmboviţa. Doamna consilier Elena Dumitru, 

căreia i-a fost repartizat dosarul, menţionează că petentul sesizează pretinse abuzuri 

ale primarului comunei Corbii Mari, în relaţiile de serviciu cu funcţionarul Stancu Ion. 

De asemenea, doamna consilier precizează faptul că – din actele depuse la dosar – se 

observă că petiţionarul chiar a încălcat legea şi din acest motiv a considerat necesar 

transmiterea memoriului la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru verificarea 

aspectelor semnalate. După primirea răspunsului, comisia va putea aprecia asupra 

oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei. 
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• la dosarul nr. 13.876, înaintat comisiei de către Asociaţia 

Pensionarilor din Comerţul Exterior – Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău 

doreşte să cunoască motivul pentru care memoriul a fost transmis Ministerului IMM, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri şi nu Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. Doamna consilier Elena Dumitru, răspunde acestei solicitări cu precizarea că, 

în memoriul respectiv este vorba de pensiile speciale pe care le primesc diplomaţii şi 

ataşaţii comerciali, lucrătorii din Comerţul Exterior cu statul diplomatic. 

• la dosarul nr. 13.887, înaintat comisiei de către domnul                  

Zaha Cristian Florin din Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai 

multe informaţii cu privire la acest caz. Domnul consilier Cristian Diaconu menţionează 

că, în memoriul respectiv, petentul sesizează abuzuri săvârşite de către Banca 

Naţională, înţelegând din documente că există şi un proces penal împotriva Băncii 

Comerciale Române. Totodată, petiţionarul reclamă faptul că Banca Naţională nu se 

implică în soluţionarea problemelor sale. 

• la dosarul nr. 13.890, înaintat comisiei de către Bona Ion – deţinut 

în Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău doreşte 

mai multe informaţii. Domnul consilier Bulai Jorj menţionează că, petentul, în memoriul 

său, reclamă conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, personalul 

medical, precum şi unele cadre medicale din cadrul Penitenciarului Timişoara, care, 

neasigurându-i tratamentul adecvat,  s-a ajuns la amputarea membrelor inferioare.               

Ca mod de soluţionare, memoriul a fost transmis atât Parchetului General, cât şi 

Consiliului Superior al Magistraturii. Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău propune 

înaintarea memoriului către Colegiul Medicilor şi Ministerul Justiţiei. Membrii comisiei 

sunt de acord cu această propunere. 
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• la dosarul nr.13.891, înaintat comisiei de către domnul 

Săndulescu Lucian din Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău propune 

înaintarea acestui memoriu atât către Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor, cât şi Agenţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.                

De asemenea, Domnia sa precizează că ar fi deosebit de utilă şi o discuţie cu 

reprezentanţii celor două autorităţi. Membrii comisiei sunt de acord cu această 

propunere. 

• la dosarul nr.13.896, înaintat de către domnul Meilă Gheorghiţă 

din Ilfov, domnul deputat Octavian-Marius Popa, pe marginea obiectului dosarului, 

doreşte să cunoască dacă există un termen maxim în care poliţia este obligată să 

soluţioneze un dosar. Doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu răspunde acestei 

solicitări, menţionând că nu există un astfel de termen care să reglementeze durata de 

soluţionare a unui dosar. 

• la dosarul nr.13.899, înaintat comisiei de către Mirţoi Gheorghe – 

deţinut în Penitenciarul Giurgiu, judeţul Giurgiu, domnul vicepreşedinte                  

Adrian Gurzău este de părere ca memoriul respectiv să fie transmis şi Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor. Domnul consilier Drăcea Marin menţionează faptul că s-a 

întocmit deja o adresă către Ministerul Justiţiei, instituţie care oricum are în 

subordonare Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

• la dosarul nr.13.902, înaintat comisiei noastre de către domnul 

Statie Dumitru din Bucureşti, domnul deputat Brînză William Gabriel doreşte să 

cunoască motivul pentru care memoriul respectiv a fost înaintat Prefecturii Municipiului 

Bucureşti. Domnul consilier Iorga Nicolae răspunde acestei solicitări, cu precizarea că 

petentul a sesizat deja Prefectura Municipiului Bucureşti, motiv pentru care s-a solicitat 

transmiterea punctului de vedere al acestei instituţii către comisia noastră. 

• la dosarul nr.13.905, înaintat comisiei de către S.C.”Comsig Com-

Impex” S.R.L. din Hunedoara, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău consideră că 

memoriul respectiv ar trebui înaintat şi la primărie. Domnul consilier Drăcea Marin, 



 
 

 12

menţionează că există un proces pe rol, acesta fiind şi motivul pentru care a transmis 

un răspuns petentului, făcându-i cunoscut faptul că, deocamdată, comisia noastră nu 

se poate implica până la finalizarea procesului. 

• la dosarul nr.13.908, înaintat comisiei de către domnul Trefas 

Janos din Covasna, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai multe informaţii. 

Domnul consilier Bulai Jorj, menţionează că petentul reclamă organele de parchet, de 

judecată şi poliţia din Braşov, care au dispus confiscarea abuzivă a unor bunuri 

proprietate personală, solicitând restituirea acestora. Astfel, ca mod de soluţionare 

memoriul a fost transmis atât Parchetului General, cât şi Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

• la dosarul nr.13. 911, înaintat comisiei de către domnul Apostol V. 

Ion din Buzău, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău consideră că ar fi fost mai bine ca 

memoriul respectiv să fie transmis atât Consiliului judeţean, cât şi primăriei. Domnul 

consilier Ştefănescu David, căruia i-a fost repartizat dosarul, precizează faptul că 

primăria l-a înştiinţat deja pe petiţionar, în sensul că deocamdată nu dispune de fonduri 

pentru realizarea planului parcelar. Acesta este şi motivul pentru care memoriul 

domnului Apostol V. Ion a fost transmis atât Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară, cât şi Prefecturii judeţului Buzău. 

• la dosarul nr.13.913, înaintat comisiei de către Parohia Chitila III 

Ilfov, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău este de părere ca memoriul respectiv să fie 

înaintat şi Secretariatului General al Guvernului, pe lângă adresele deja transmise 

către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel – Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române şi 

Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. Membrii comisiei sunt de acord 

cu această propunere. 

• la dosarul nr.13.914, înaintat comisiei de către domnul Buruiană 

Stelian din Galaţi, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai multe informaţii cu 

privire la acest caz. Domnul consilier Drăcea Marin, răspunde acestei solicitări cu  

menţionea că petentul reclamă faptul că i-au fost încălcate drepturile şi garanţiile 
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procesuale într-un dosar penal, instrumentat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 

de Criminalitate Organizată şi Terorism Sălaj, aflat pe rolul Tribunalului Sălaj. Memoriul 

a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii. 

• la dosarul nr.13.915, înaintat comisiei de către domnul 

Alexandrescu Gabriel din Constanţa, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai 

multe informaţii. Domnul consilier Bulai Jorj, menţionează faptul că petiţionarul reclamă 

dispunerea nelegală, de către Direcţia Naţională Anticorupţie, a începerii urmăririi 

penale şi efectuării de cercetări într-un dosar penal. Dosarul a fost înaintat Parchetului 

General, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Consiliului Superior al Magistraturii. 

• la dosarul nr.13.916, înaintat comisiei de către Dorin Lazăr Maior 

din Braşov, domnul deputat Brînză William Gabriel doreşte să cunoască motivul pentru 

care dosarul a fost transmis la Direcţia Naţională Anticorupţie. Domnul consilier            

Bulai Jorj menţionează faptul că petiţionarul, în memoriul său, sesizează unele 

ilegalităţi comise în cadrul Sucursalei Băncii ROMEXTERA BANCK – Braşov şi că 

petiţionarul   s-a adresat deja Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial 

Braşov, fără a primi vreun răspuns. Domnul deputat Brînză William Gabriel consideră 

necesar transmiterea memoriului către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie şi nu Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

• la dosarul nr.13.925, înaintat comisiei de către domnul Sălăvăstru 

Valerian din Iaşi, doamna secretar Luminiţa Iordache solicită mai multe informaţii, cu 

privire la acest caz. Domnul consilier Iorga Nicolae răspunde acestei solicitări cu 

precizarea că, preşedintele actual al acestei Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor a promovat o propunere de modificare legislativă, prin care toţi cei care 

ocupă în prezent funcţii de decizie sunt trecuţi pe funcţii de execuţie. Petentul este 

inspector şef al unei Direcţii teritoriale din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor, respectiv Direcţia teritorială Iaşi. Motivul pentru care memoriul a fost 

înaintat Secretariatului General al Guvernului este acela de solicitare a respectivelor 

propuneri legislative, pentru informarea comisiei noastre. 
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• la dosarul nr.13.930, înaintat comisiei de către doamna                

Fluture Carmen din Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău menţionează că 

memoriul respectiv ar trebui înaintat Secretariatului General al Guvernului. Domnul 

consilier Drăcea Marin dă citire, spre informarea plenului comisiei, referatul întocmit 

privind memoriul doamnei Fluture Carmen, care sesizează comiterea unor fapte cu 

caracter infracţional atât de către Secretarul General al Agenţiei Naţionale de 

Integritate, cât şi de către Preşedintele acestei instituţii. În finalul discuţiilor, membrii 

comisiei hotărăsc ca memoriul respectiv să fie transmis atât Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cât şi Agenţiei Naţionale de Integritate.                 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău propune audierea doamnei Fluture Carmen, 

pentru o informare mai amănunţită a membrilor comisiei, cu privire la cazul semnalat. 

Membrii comisiei sunt de acord cu această propunere, stabilind ca zi de audiere – 

marţi, 3 martie 2009, orele 11:00 în subcomisia de analiză, iar din partea 

compartimentului tehnic să participe domnii consilieri Iorga Nicolae şi Drăcea Marin. 

 

La punctul cinci al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan adreseasză 

rugămintea colegilor deputaţi, de a-şi exprima dorinţa cu privire la acordarea de 

audienţe, pentru săptămâna 2 – 6 martie a.c. 

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

acordul, după cum urmează : 

• în ziua de marţi, 3 martie a.c. : domnul deputat Petru Farago ; 

• în ziua de miercuri, 4 martie  a.c. : doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu 

– vicepreşedinte al comisiei ; 

• în ziua de joi, 5 martie a.c. : domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedinte 

al comisiei. 

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan informează plenul 

comisiei asupra faptului că domnul deputat Ioan Ţintean nu mai este membru al 

comisiei noastre, aşa după cum reiese din adresa primită la comisie. 
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Totodată, domnul preşedinte Ioan Stan menţionează componenţa 

colectivului care se va ocupa de întocmirea materialului privind propunerile de 

modificare şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, format din : domnul 

deputat Adrian Gurzău – vicepreşedinte al comisiei, doamna deputat Alina-Ştefania 

Gorghiu – vicepreşedinte al comisiei, domnul deputat Octavian-Marius Popa, împreună 

cu staful tehnic al comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                 

Ioan Stan declară şedinţa închisă. 

 

În data de 26 februarie 2009, domnii deputaţii şi-au desfăşurat activitatea  

pe cele patru 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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