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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 15, 16 şi 17 decembrie 2009 

 
 
 

Şedinţa comisiei din 15 decembrie 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, 

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 sunt conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

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

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 23 noiembrie –                       

11 decembrie 2009. 

2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 22, 23 şi                         

24 decembrie 2009. 

3.  Activitate în subcomisiile de analiză. 

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

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 23 noiembrie – 

11 decembrie,  în număr de 37. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu 

privire la dosarele: 

 dosarul nr. 14.713, adresat comisiei noastre de către familia 

Aurora şi Cristian Florea din municipiul Bucureşti.  

Domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele comisiei, doreşte să 

cunoască obiectul petiţiei şi modul de soluţionare. Domnul expert Ştefănescu 

David menţionează faptul că petiţionarii sesizează posibile abuzuri săvârşite de 

către un reprezentant al Administraţiei Finanţelor Publice – Sector 2, în cadrul 

procedurii administrative de stabilire a taxei pe valoare adăugată, la tranzacţiile 

imobiliare realizate de persoane fizice. Ca mod de soluţionare, propune 

transmiterea lucrării Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi înştiinţarea 

petiţionarilor în legătură cu acest demers.  

 dosarul nr. 14.715, adresat comisiei noastre de către 

doamna Teuţ Nina din Republica Moldova, cu domiciliul ales în municipiul 

Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită 

informaţii, pe scurt. Domnul consilier Drăcea Marin precizează că memoriul 

constituie o plângere penală îndreptată împotriva cetăţeanului Vişan Florin şi 

împotriva executorului judecătoresc Deaconescu Adrian. Ca mod de soluţionare, 

domnul consilier propune transmiterea dosarului Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării, Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi 

înştiinţarea petiţionarei în legătură cu acest demers. 
 dosarul nr. 14.720, adresat comisiei noastre de către Asociaţia 

Profesională Radio din municipiul Bucureşti, prin care sesizează în legătură cu 

presupuse abuzuri ce ar fi fost săvârşite de doamna Ţoghină Maria – Preşedinte 

Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune şi solicită sprijin pentru 

aplicarea măsurilor care se impun, în vederea obligării conducerii Societăţii 
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Române de Radiodifuziune de a intra în legalitate şi de a respecta interesul 

public. Pentru soluţionarea aspectelor semnalate în acest dosar, doamna consilier 

Costin Cornelia propune transmiterea lucrării Comisiei pentru Cultură a Camerei 

Deputaţilor şi Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. 

Domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele comisiei, propune 

invitarea la audiere a reprezentanţilor Societăţii Române de Radiodifuziune. 

Propunerea a fost acceptată pentru o dată care va fi stabilită ulterior, 

domnul preşedinte Ioan Stan solicitând doamnei consilier să pună la dispoziţia 

membrilor comisiei documentarea necesară pentru o audiere la obiect. 

 dosarul nr. 14.722, adresat comisiei noastre de către 

doamna Chirţ Rodica din comuna Năpadea, judeţul Sălaj, domnul deputat Adrian 

Gurzău – vicepreşedintele comisiei solicită informaţii în legătură cu obiectul petiţiei 

şi modul de soluţionare. Domnul consilier Drăcea Marin menţionează că este 

vorba de un litigiu civil intervenit între petiţionară şi Societatea Comercială „PSV 

Company” S.A., având ca obiect solicitare revendicare a unei sume de bani. 

Lucrarea urmează să fie transmisă Camerei Executorilor Judecătoreşti Oradea, 

spre competentă soluţionare, petiţionara, de asemenea, urmând a fi înştiinţată în 

legătură cu această măsură. 

 dosarul nr.14.724, lucrare anonimă a unui grup de agenţi de 

poliţie din cadrul Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie din municipiul 

Bucureşti, prin care sunt reclamaţi „şefii profesionali” care ar exercita presiuni şi 

ameninţări împotriva agenţilor de poliţie care au aderat la acest sindicat din 

dorinţa de reîntoarcere a acestora în Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi 

Personalului Contractual. Domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele 

comisiei solicită lămuriri în legătură cu această situaţie. Domnul consilier Bulai Jorj 

explică obiectul dosarului şi propune clasarea acestuia. 

Propunerea a fost acceptată în unanimitate, domnul preşedinte Ioan 

Stan menţionând ca, pe viitor, lucrările anonime să fie clasate fără a mai fi trecute 

pe borderoul de şedinţă. 
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 dosarul nr.14.726, adresat comisiei noastre de domnul Albu 

Gheorghe – lider al Sindicatului Liber „PAMEX” din Piatra Neamţ, domnul deputat 

William Brânză solicită informaţii cu privire la aspectele sesizate. Domnul consilier 

Marin Drăcea menţionează faptul că petiţionarul reclamă refuzul conducerii 

Societăţii Comerciale „Elvila” S.A. Bucureşti de a pune în executare o hotărâre 

judecătorească definitivă şi irevocabilă. Pentru soluţionarea acestui conflict, 

lucrarea urmează a fi transmisă Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului 

de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi petiţionarului. 

 dosarul nr.14.729, adresat comisiei noastre de către domnul 

Ittu Gh. Eugen din oraşul Zărneşti, judeţul Braşov, domnul deputat Adrian Gurzău 

– vicepreşedintele comisiei doreşte să cunoască modul de soluţionare. Domnul 

consilier Marin Drăcea menţionează că petiţionarul reclamă săvârşirea mai multor 

nereguli în cadrul Primăriei Oraşului Zărneşti, în timpul mandatului fostului primar 

Gheorghe Lupu, motiv pentru care propune transmiterea lucrării conducerilor 

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, Direcţiei Naţionale Anticorupţie – 

Serviciul Teritorial Braşov şi Consiliului Superior al Magistraturii. 

 dosarul nr.14.731, adresat comisiei noastre de către doamna 

Guţu Eleonora din municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, urmaşă a unei 

persoane care a fost deportată din Basarabia şi care solicită să i se soluţioneze 

dosarul pe care l-a depus, în temeiul Legii nr.290/2003, la Prefectura Judeţului 

Constanţa. A depus dosarul la această instituţie şi de-a lungul timpului a revenit 

cu acte doveditoare prin care şi-a atestat calitatea de urmaş a persoanei 

decedate. Ca mod de soluţionare, domnul expert Diaconu Cristian propune 

transmiterea memoriului la Prefectura Judeţului Constanţa şi petiţionarei, în 

vederea comunicării măsurilor luate pentru soluţionarea demersului său. 

 dosarul nr.14.735, înaintat comisiei noastre de către doamna 

Arghir Viorica din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, care acuză Ministerul 

Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional pentru săvârşirea unor presupuse 

abuzuri şi ilegalităţi, domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele comisiei 

solicită informaţii. Doamna consilier Costin Cornelia explică obiectul dosarului şi 
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propune transmiterea lui atât Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Naţional, cât şi Corpului de Control al Primului Ministru. 

 dosarul nr.14.738, transmis comisiei noastre de către 

Cabinetul Udrescu SRL din Bucureşti, prin reprezentant, memoriu ce priveşte 

conflictul de competenţă la măsura de reclasificare a tranzacţiilor imobiliare din 

patrimoniul privat în cel comercial, cu implicaţii asupra codului familiei, domnul 

deputat William Brânză solicită informaţii. Domnul consilier Drăcea Marin oferă 

explicaţii în legătură cu obiectul petiţiei şi cu modul de soluţionare, propunând 

înaintarea lucrării Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Uniunii Notarilor 

Public din România şi Ministerului Finanţelor Publice. 

 dosarul nr.14.741, petiţie electronică transmisă comisiei 

noastre de către domnul Păun Marian din Bucureşti, domnul deputat Adrian 

Gurzău – vicepreşedintele comisiei doreşte explicaţii în legătură cu obiectul 

lucrării. Domnul expert Ştefănescu David menţionează că petiţionarul reclamă 

faptul că, în urma producerii unui accident rutier, Societatea BCR Asigurării refuză 

să-i soluţioneze dosarul şi solicită sprijin comisiei pentru urgentarea rezolvării 

problemei cu care se confruntă. Lucrarea urmează să fie transmisă Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor.  

 dosarul nr.14.742, adresat comisiei noastre de către doamna 

Albăcan Ioana  Ileana din Cluj-Napoca, privind un litigiu civil intervenit între 

petiţionară şi soţul său Prado Sergio Roberto, cetăţean italian, ce vizează aspecte 

privind partajul între soţi şi încredinţarea  minorului Stefano Prado, domnul 

deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele comisiei doreşte să cunoască modul de 

soluţionare. Domnul consilier Marin Drăcea menţionează faptul că situaţia a fost 

deferită justiţiei, dosarul aflându-se pe rolul instanţei judecătoreşti în curs de 

desfăşurare. Pentru început propune transmiterea lucrării Consiliului Superior al 

Magistraturii şi informarea petiţionarei în legătură cu acest demers. 
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 dosarul nr.14.746, transmis comisiei noastre de către 

Societatea Comercială „Ghe Stubeanu” SRL din municipiul Giurgiu, prin care este 

reclamat Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu, care ar abuza de atribuţiile 

sale de control, domnul deputat Adrian Gurzău solicită informaţii. Domnul expert 

Ştefănescu David explică obiectul dosarului şi propune înaintarea lui conducerii 

Inspecţiei Muncii, în vederea transmiterii, de către această instituţie, a unor 

informaţii suplimentare.  

 dosarul nr.14.747, adresat comisiei noastre de către domnul 

Ghizdeanu Ion din municipiul Bucureşti, domnul consilier Marin Drăcea 

menţionează că petiţionarul sesizează presupuse abuzuri ce ar fi fost săvârşite de 

către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie. În vederea clarificării situaţiei prezentate, propune transmiterea lucrării 

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

Casaţie şi Justiţie. 

Datorită volumului mare de memorii adresate comisiei noastre, având 

ca obiect abuzuri săvârşite de către procurori, domnul preşedinte Ioan Stan 

propune, pentru luna februarie, invitarea la un dialog a ministrului Justiţiei şi 

Libertăţilor Cetăţeneşti şi a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii. 

Propunere aprobată, în unanimitate, de către membri comisiei.  

 

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 22, 23 şi 24 decembrie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul după cum urmează : 

•  în ziua de marţi, 22 decembrie a.c. : doamna deputat Alina 

Ştefania Gorghiu – vicepreşedintele comisiei; 

•  în ziua de miercuri, 23 decembrie a.c. : domnul deputat Boabeş 

Dumitru; 
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• în ziua de joi, 24 decembrie a.c.: domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedintele comisiei. 

 

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

„Diverse”, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău declară şedinţa închisă.  

 

În zilele de 16 şi 17 decembrie 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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