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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 22 şi 23 septembrie 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 22 septembrie 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, William Gabriel Brînză, Petru Farago şi Octavian-Marius Popa, 

doamna deputat Elena Udrea fiind absentă.   

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Ioan Stan – 

preşedintele comisiei. 

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

1.  Analiza petiţiei înaintată Comisiei de către conducerea Universităţii 
„Spiru Haret”. 

2.  Analiza şi aprobarea  Raportului de activitate al Comisiei pentru 

cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor, pe 

semestrul I al anului 2009. 
3.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 14 – 18 septembrie 

2009. 

4.  Stabilirea programului de audienţe pentru perioada 29, 30 şi 1 octombrie 

2009. 

5.   Activitate în subcomisiile de analiză. 

6.   Diverse. 
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La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune 

atenţiei plenului petiţia înaintată la comisie de către conducerea Universităţii 

„Spiru Haret”.  

Doamna deputat Iordache Luminiţa – secretarul comisiei, propune ca 

dezbaterea aspectelor semnalate în petiţia respectivă să aibă loc la şedinţa din 

săptămâna viitoare, pentru o studiere mai amănunţită a întregului material.  

Domnul deputat William Brînză achiesează propunerii doamnei deputat 

Luminiţa Iordache şi  doreşte ca domnul preşedinte să o supună la vot, deoarece 

materialul este complex şi necesită timp pentru o studiere mai amănunţită. 

Domnia sa propune invitarea la comisie atât a reprezentanţilor Universităţii „Spiru 

Haret”, pentru un dialog, cât şi a reprezentanţilor ARACIS, pentru exprimarea 

punctului de vedere vis-a-vis de aspectele semnalate în petiţie. De asemenea, 

propune transmiterea unei adrese către  Consiliul Naţional al Audiovizualului 

(CNA) pentru a cunoaşte modul în care conducerea acestei instituţii a analizat şi 

soluţionat propunerea Universităţii „Spiru Haret”, căreia i-a fost prejudiciată 

imaginea pe canalele mass-media. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa susţine propunerea domnului 

deputat William Brînză, de a-i invita pe reprezentanţii Universităţii „Spiru Haret” şi 

reprezentanţii ARACIS, la un dialog. Domnul deputat sugerează ca, în adresa 

care se va transmite pentru a-i invita la comisie pe reprezentanţii Universităţii 

„Spiru Haret”, să se solicite şi documente care să susţină materialul prezentat 

comisiei. 

Doamna deputat Alina Ştefania Gorghiu menţionează faptul că 

memoriul trebuie studiat foarte atent şi propune domnului preşedinte Ioan Stan de 

a supune la vot plenului comisiei actualizarea acestui material pentru că, cel puţin 

jumătate din problemele prezentate, nu mai sunt de actualitate. În ultimele două 

luni au apărut detalii suplimentare, iar în momentul de faţă există un dosar pe rolul 

instanţelor judecătoreşti, în asemenea situaţii competenţa comisiei fiind mult 

diminuată. 
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Domnul preşedinte Ioan Stan reaminteşte propunerile exprimate de 

către domnii deputaţi antevorbitori şi le supune la vot. 

Plenul comisiei este de acord în unanimitate cu amânarea, pentru o 

săptămână, a dezbaterilor privind materialul prezentat de Universitatea „Spiru 

Haret”, invitarea reprezentanţilor Universităţii „Spiru Haret” şi ARACIS la un 

dialog, cu documente care să ateste aspectele semnalate comisiei şi 

reactualizarea memoriului prin prezentarea „la zi” a situaţiei.  

 

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

vot Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 

pentru petiţii a Camerei Deputaţilor, pe Semestrul I al anului 2009. 

Plenul comisiei este de acord cu materialul prezentat de staful comisiei 

şi votează în unanimitate transmiterea acestuia către Biroul Permanent pentru 

prezentare în plenul Camerei Deputaţilor. 

 

La punctul trei al Ordinii de zi domnul preşedinte Ioan Stan supune 

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 14 – 18 

septembrie,  în număr de 19. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu 

privire la următoarele memorii : 

• la dosarul nr. 14.544, adresat comisiei noastre de către doamna 

Fogaraş Estera din comuna Band, judeţul Mureş, în cuprinsul căruia petiţionara 

reclamă faptul că nu i se acordă drepturile de văduvă de veteran de război, 

doamna deputat Luminiţa Iordache – secretarul comisiei, solicită informaţii. 

Doamna consilier Dumitru Elena menţionează faptul că petiţionara nu a depus 

dosarul complet la Casa de Pensii, din el lipsindu-i certificatul de căsătorie. 

Petiţionarei i s-a formulat un răspuns în acest sens. 

 



 
 

 4

 

 

• la dosarul nr. 14.545, adresat comisiei noastre de către domnii 

Roşca Mihail şi Roşca Ruslan, cetăţeni din Republica Moldova de naţionalitate 

română, care solicită sprijin comisiei în vederea redobândirii cetăţeniei române, 

domnul deputat Octavian-Marius Popa doreşte să cunoască modul în care 

urmează să fie soluţionată această problemă, având în vedere că la comisie sunt 

înregistrate mai multe dosare cu acest obiect. Domnul consilier şef serviciu Tudor 

Mohora aminteşte că la şedinţa precedentă de săptămâna trecuta au fost ridicate 

două probleme concrete: în primul rând dacă există vreo neclaritate în legătură cu 

caracterul acestor petiţii adresate comisiei şi anume dacă într-adevăr petiţionarii 

reclamă abuzuri ce ar fi fost săvârşite de către autorităţi româneşti, respectiv de 

către Ministerul Afacerilor Externe şi de către Ministerul Justiţiei. Cel de-al doilea 

aspect care trebuia lămurit este acela de a verifica dacă avocatul prin care se 

adresează petiţionarii de acest gen comisiei are mandat şi poate să-i reprezinte 

prin această calitate a sa sau dacă nu cumva  s-ar fi substituit persoanelor 

respective, aşa cum sau mai întâlnit cazuri la comisie. În aceste situaţii, s-a ajuns 

la concluzia că avocatul respectiv face două lucruri: fie îi consiliază pe petenţi şi ei 

scriu şi semnează memoriul, acesta fiind dreptul lor, fie îi reprezintă ca mandatar 

şi de asemenea această procedură este legală. Petiţiile sunt corecte, petiţionarii 

se adresează comisiei noastre potrivit legii, iar mai departe ele sunt transmise la 

instituţiile care sunt acuzate pentru faptul că acestea nu acţionează potrivit legii,   

în cazul memoriilor de acest gen, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul 

Justiţiei. 

Referitor la aceste dosare care au ca obiect redobândirea cetăţeniei române, 

domnul deputat Octavian-Marius Popa propune invitarea la un dialog, în plenul 

comisiei, a unui reprezentant de la Ministerul Justiţiei, astfel încât să se găsească 

o soluţie pentru această categorie de persoane. 
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Tot pe acest aspect, domnul deputat William Brînză propune transmiterea 

unor adrese la Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe, în cuprinsul 

cărora să se solicite comunicarea termenului legal de soluţionare, condiţiile care 

trebuiesc întrunite şi actele necesare care se depun în vederea redobândirii 

cetăţeniei române. 

Domnul preşedinte Ioan Stan supune la vot propunerile exprimate. Plenul 

comisiei este de acord în unanimitate. 

• la dosarul nr. 14.548, adresat comisiei noastre, prin Cabinetul 

domnului deputat PNL Gheorghe Gabor, de către Comitetul de conducere al 

Comunei Politice Mărgineni, judeţul Braşov, domnul deputat Octavian-Marius 

Popa solicită mai multe informaţii cu privire la acest caz. Domnul consilier Diaconu 

Cristian răspunde acestei solicitări, cu precizarea că petiţionarii, urmare primirii 

unor plângeri din partea proprietarilor de terenuri arabile şi forestiere, solicită 

sprijin comisiei pentru ca aceşti cetăţeni să fie puşi în posesie cu respectivele 

suprafeţe de terenuri. Ca mod de soluţionare, memoriul a fost transmis Prefecturii 

Judeţului Braşov, Regiei Naţionale a Pădurilor şi Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor. Petiţionarul, de asemenea, a fost înştiinţat în legătură cu 

aceste demersuri.  

• la dosarul nr.14549, adresat comisiei noastre de către un grup de 

salariaţi din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, doamna deputat 

Luminiţa Iordache solicită lămuriri. Domnul expert Ştefănescu David răspunde 

acestei solicitări,  menţionând că petiţionarii sesizează mai multe nereguli ce ar fi 

fost săvârşite de către membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a 

Asigurărilor. Deoarece memoriul nu conţine datele de identificare ale petenţilor, 

domnul expert propune clasarea dosarului. 

Propunere acceptată. 
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• la dosarul nr.14551, adresat comisiei noastre de către doamna 

Zidaru Maria din comuna Tătuleşti, judeţul Olt, prin care solicită sprijin comisiei în 

vederea reconstituirii dreptului de proprietate pentru o suprafaţă de teren, domnul 

deputat Radu Eugeniu Coclici – secretarul comisiei, solicită informaţii. Domnul 

expert Ştefănescu David menţionează faptul că petiţionara este nemulţumită 

deoarece Comisia locală nu i-a reconstituit întreaga suprafaţă de teren. Memoriul 

a fost transmis pentru analiză şi soluţionare Prefecturii Judeţului Olt şi de 

asemenea, petiţionara a fost informată în legătură cu acest demers. 

• la dosarul nr.14552, adresat comisiei de către domnul Usturoi 

Paraschiv din municipiul Focşani, judeţul Vrancea, director executiv al Direcţiei 

pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vrancea, care contestă 

Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr.319/2005, privind suspendarea din funcţie, 

semnalează dezordinea din domeniu şi solicită soluţionarea de urgenţă în spiritul 

şi litera legii a situaţiei existente la serviciul deconcentrat Vrancea, domnul 

deputat Octavian Marius Popa solicită informaţii în legătură cu decizia Curţii 

Constituţionale asupra legalităţii sau nelegalităţii ordonanţei de urgenţă, deoarece 

există o sesizare la Curtea Constituţională privind ordonanţa de urgenţă care a 

generat aceste schimbări din funcţie. Doamna consilier Costin Cornelia 

menţionează faptul că petiţionarul nu face trimitere la nici o ordonanţă de urgenţă. 

Petiţionarul a fost destituit abuziv şi nu arată motivul acestei măsuri. Ca mod de 

soluţionare, petiţia a fost transmisă Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Naţional şi Prefecturii Judeţului Vrancea, petiţionarul fiind înştiinţat despre aceste 

demersuri. 

• la dosarul nr.14554, adresat comisiei de către domnul Vintilă Marius 

Ionuţ din Câmpulung, judeţul Argeş, care sesizează refuzul Societăţii Comerciale 

„Prosolvenţa” S.A. de eliberare a unei adeverinţe pentru perioada anilor 1990 – 

2006 (spor de vechime, toxicitate, fidelitate, etc), din care să rezulte reţinerea 

contribuţiilor la pensie, doamna deputat Luminiţa Iordache – secretarul comisiei, 

solicită informaţii. Doamna consilier Dumitru Elena explică faptul că societatea 
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comercială în cadrul căreia a fost salariat petentul este în fază de lichidare 

judiciară. Lichidatorul judiciar a primit mai multe cereri de eliberare a unor 

adeverinţe care să detalieze sporurile permanente în vederea completării 

dosarelor de pensie. Majoritatea solicitanţilor au primit asemenea adeverinţe. S-a 

întocmit adresă către lichidatorul judiciar, singura autoritate în măsură să 

soluţioneze această problemă, în caz contrar petiţionarul urmând să se adreseze 

instanţei de judecată. 

• la dosarul nr.14555, adresat comisiei de către domnul Căluşa 

Laurenţiu Alexandru din Bucureşti, domnul preşedinte Ioan Stan doreşte să 

cunoască care este situaţia actuală a petiţiei. Domnul consilier Drăcea Marin 

menţionează că petiţionarul sesizează ilegalităţi (unele cu caracter infracţional) în 

atribuirea de terenuri, conform prevederilor Legii nr.341/2004. Ca mod de 

soluţionare, petiţia a fost remisă Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 

Constanţa, Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, Inspectoratului de 

Poliţie al Judeţului Prahova, Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova şi 

petiţionarului, căruia i s-au comunicat demersurile întreprinse. 

• la dosarul nr.14556, adresat comisiei de către domnul Simionescu 

Nicolae din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, prin care sesizează mai multe 

nereguli în activitatea societăţilor comerciale implicate în construcţia Combinatului 

de la Krivoi Rog Ucraina, domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele 

comisiei, solicită informaţii. Domnul expert Ştefănescu David menţionează faptul 

că memoriul aparţine unei persoane care a lucrat în cadrul unei societăţi 

comerciale, actualmente privatizată, care a contractat cu statul român lucrările la 

construcţia Combinatului de la Krivoi Rog Ucraina. Din cuprinsul memoriului 

rezultă că lucrările sunt sistate încă din anul 1998, iar în prezent se mai prestează 

doar lucrări de conservare. Ca mod de soluţionare, memoriul a fost înaintat 

Ministerului Economiei şi Curţii de Conturi, petiţionarul fiind înştiinţat despre 

demersurile întreprinse. 
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Domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele comisiei, propune 

transmiterea unei adrese către Corpul de Control al Primului-Ministru. 

 

• la dosarul nr.14557, adresat comisiei de către domnul Stan Marian 

din municipiul Bucureşti, doamna deputat Luminiţa Iordache – secretarul comisiei, 

doreşte să cunoască mai multe amănunte în legătură cu plângerea petentului. 

Domnul consilier Drăcea Marin menţionează că petiţionarul este nemulţumit de 

activitatea unor procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 

acuzându-i de tergiversare a unui dosar penal. Plângerea a fost înaintată 

Consiliului Superior al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti, pentru verificare, petiţionarul fiind înştiinţat despre acest lucru.  

 

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 29, 30 septembrie şi 1 octombrie a.c. domnii deputaţi şi-au 

exprimat  acordul după cum urmează : 

•  în ziua de marţi, 28 septembrie a.c. : doamna deputat Luminiţa 

Iordache – secretarul comisiei; 

•  în ziua de miercuri, 29 septembrie a.c. : doamna deputat Luminiţa 

Iordache – secretarul comisiei; 

• în ziua de joi, 1 octombrie a.c.: domnul deputat Adrian Gurzău – 

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

„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă.  

 

În data de 23 septembrie 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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