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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 mai 2011 

 
 

Şedinţa comisiei din 24 mai 2011: 

 
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – 

preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte,                 

Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – 

secretar, William Gabriel Brînză, Damian Ioan, Marian Dan Mihai şi Uricec Eugen 

Constantin, 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 16 - 20 mai 2011. 

2.  Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de  31 mai, 1 şi 2 iunie 

2011. 

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

Înainte de discutarea primului punct al ordinii de zi, domnul preşedinte            

Ioan Stan a informat plenul comisiei asupra respingerii, de către Biroul Permanent al 

Camerei Deputaţilor, a Cererii adresată de către Comisia noastră în data de 18 mai 

2011 privind încuviinţarea înfiinţării Subcomisiei de anchetă pentru verificarea legalităţii 

desfăşurării procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra unor 

terenuri cu vegetaţie forestieră, în suprafaţă de 562.000 ha., proprietatea Statului 

român aflat în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA. 



 
 

 2

În acest context, domnul preşedinte Ioan Stan a propus membrilor 

Comisiei ca cercetarea în această cauză să fie efectuată în cadrul unei subcomisii de 

lucru, având aceeaşi componenţă şi anume : domnul deputat  Radu Eugeniu Coclici – 

preşedinte; domnul deputat Uricec Eugen Constantin – vicepreşedinte; domnul deputat 

Octavian-Marius Popa – secretar; domnul deputat Adrian Gurzău – membru şi  domnul 

deputat Dumitru Boabeş – membru. Supusă la vot, această propunere a fost adoptată 

în unanimitate de către plenul comisiei. 

Totodată, membrii comisiei au hotărât invitarea la audiere a unui 

reprezentant al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA, pentru ziua de miercuri,                 

1 iunie a.c.,  orele 10:00. ocazie cu care acesta să prezinte Comisiei date, documente 

şi orice alte informaţii pe care le consideră pertinente, privind cazurile în care a fost 

reconstituit dreptul de proprietate privată asupra terenurilor forestiere şi pentru care 

există suspiciuni referitoare la încălcarea prevederilor legale, cazuistică privind judeţele 

Vrancea, Suceava şi Covasna. 

O altă chestiune pe care domnul preşedinte Ioan Stan a dorit s-o supună 

atenţiei plenului, a fost aceea legată de cazul sesizat de către domnul                  

Marius Marinescu, fost senator, prin care acesta solicita Comisiei noastre demararea 

unei investigaţii cu privire la masacrul canin de la Botoşani, din data de 11 mai a.c. 

Conform hotărârii Comisiei din şedinţa din 17 mai a.c.,  ca domnul  deputat Uricec 

Eugen Constantin să se deplaseze la faţa locului pentru a obţine mai  multe informaţii 

cu privire la acest caz, acesta a prezentat Comisiei o Informare cu concluziile 

desprinse în urma deplasării efectuate, menţionând faptul că va pune la dispoziţia 

tuturor membrilor comisiei adresa Primăriei Municipiului Botoşani, însoţită de toate 

anexele şi documentele justificative (certificate, note de control etc.).  

De asemenea, domnul preşedinte Ioan Stan a informat plenul Comisiei 

de faptul că urmează a fi sesizate următoarele instituţii : Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Botoşani, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Botoşani şi Prefectura judeţului 

Botoşani. După primirea răspunsurilor, Comisia va putea aprecia asupra oportunităţii 

etapelor ulterioare ale analizei. 



 
 

 3

La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei plenului analiza dosarelor înregistrate la comisie în perioada 16 - 20 mai 2011,                  

în număr de 18. Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii 

cu privire la dosarele: nr. 15.784, adresat Comisiei noastre de către Organizaţia 

Naţională pentru Apărarea Drepturilor Omului din Timişoara; nr. 15.789, adresat 

Comisiei noastre de către domnul Pascu Nicolae din comuna Verneşti, judeţul Buzău şi 

nr. 15.794, adresat Comisiei noastre de către doamna Roşu Elena din comuna 

Scobinţi, judeţul Iaşi.   

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 31 mai, 1 şi 2 iunie 2011 domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul 

după cum urmează: în ziua de marţi, 31 mai a.c.: domnul deputat Octavian-Marius 

Popa – vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 1 iunie a.c. : domnul deputat               

Dumitru Boabeş – secretar al comisiei  şi în ziua de joi, 2 iunie a.c.: domnul deputat 

Uricec Eugen Constantin - membru al comisiei. 

La punctul „Diverse” domnul vicepreşedinte Octavian-Marius Popa a 

supus atenţiei plenului cazul prezentat şi în mass-media cu privire la abuzurile 

săvârşite împotriva cailor sălbatici de la Letea. Domnia sa a menţionat că, pe această 

temă, ar trebui întreprinse acţiuni de analiză şi verificare, mai ales că pe adresa 

Comisiei noastre există deja o sesizare înaintată de către domnul Marius Marinescu, 

fost senator şi de către domnul Mircea Şerbănoiu. 

Membrii comisiei hotărăsc ca – într-o primă fază – să se obţină mai multe 

informaţii cu privire la acest caz, după care să se aibe în vedere – într-o şedinţă viitoare 

a Comisiei – oportunitatea invitării la audiere a persoanelor care au sesizat cazul 

respectiv. 

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

„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă 
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La şedinţele din 25 şi 26 mai 2011, au participat membrii comisiei, 

respectiv : Ioan Stan – preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius 

Popa – vicepreşedinte, Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - 

secretar, Dumitru Boabeş – secretar, William Gabriel Brînză, Damian Ioan, Marian Dan 

Mihai şi Uricec Eugen Constantin, domnul deputat Borbely Laszlo fiind absent.  

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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