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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 5, 6 şi 7 aprilie 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, Damian Ioan, Avram Marian - împuternicit de Grupul 

Parlamentar al Partidului Democrat-Liberal să participe în locul domnului deputat 

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 28 martie - 1 aprilie 2011. 

2.  Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de  12, 13 şi 14 aprilie 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 martie – 1 aprilie 

2011,  în număr de 18. 
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Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu 

privire la dosarele: la dosarul nr. 15.672, adresat Comisiei noastre de către un grup de 

deţinuţi de la Penitenciarul Timişoara; la dosarele nr. 15.674, 15.682 şi 15.683 

adresate Comisiei noastre de către petiţionarii Vărzaru Lidia din Bucureşti, Societatea 

Comercială „Actual Invest House” S.R.L. din Voluntari şi Dimir Cristina din Bucureşti; la 

dosarul nr.15680, adresat comisiei de domnul Pahoni Nicolae – cetăţean moldovean, 

prin avocat Zaharia Cristian Bogdan şi la dosarul nr. 15.685, adresat Comisiei noastre 

de către domnul Puia Gheorghe din localitatea Guşoianca, judeţul Vâlcea.  

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei au fost de acord cu soluţiile propuse de compartimentul tehnic. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la comisie, 

în zilele de 12, 13 şi 14 aprilie 2011 domnii deputaţi au stabilit: în ziua de marţi, 12 

aprilie a.c.: domnul deputat  Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte al comisiei; în 

ziua de miercuri, 13 aprilie a.c. : domnul deputat Dumitru Boabeş – secretarul 

cvomisiei şi în ziua de joi, 14 aprilie a.c.: domnul deputat Adrian Gurzău - 

vicepreşedintele comisiei. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la audierea 

doamnei Grădinaru Daniela – Şef al Serviciului Taxe şi Impozite din Primăria Municipiul 

Tulcea. 

Dialogul purtat între membrii comisiei şi invitată a fost înregistrat pe 

bandă magnetică, respectiv casete audio. 

 

La punctul „Diverse”, domnul secretar Radu Eugeniu Coclici  a oferit 

cuvântul domnului deputat Zoicaş Gheorghe, care a depus la comisia noastră un 

memoriu, pentru a prezenta situaţia pe scurt. În cuprinsul acestei petiţii, domnul 

deputat Zoicaş sesizează situaţia deosebită cu care se confruntă cetăţenii Oraşului 

Baia Mare, determinată de poluarea excesivă creată de către Societatea Comercială 
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„Romplumb” S.A., această societate având ca obiect de activitate prelucrarea 

plumbului. Pentru soluţionarea acestui situaţii domnul deputat Popa Octavian Marius – 

vicepreşedintele comisiei a propus invitarea la un dialog a reprezentanţilor Gărzii de 

Mediu din Maramureş, ai Agenţiei Regionale de Mediu Cluj şi eventual pe cei de la 

Agenţia de Mediu de la Maramureş, instituţii care au autorizat funcţionarea acestei  

societăţii, precum şi pe reprezentanţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 

Afaceri. Propunerea a fost adoptată, în unanimitate.  

 

Membrii comisiei au hotărât, în continuarea audierilor privind aspectele 

semnalate în memoriul  domnului Valerian Solovăstru – Director General al Regiei 

Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, invitarea la audiere a domnului Mircea Bacala – 

prefectul Judeţului Timiş şi a petiţionarului susmenţinat, discuţii care vor avea loc în 

plenul Comisiei, în ziua  de marţi – 12 aprilie a.c., orele 13:00. 

 

De asemenea, domnul vicepreşedinte Octavian Marius Popa a propus 

invitarea la audiere a petiţionarilor  Ivan Mariana şi Dinu Marian, semnatarii petiţiilor 

nr.15510 şi nr.15553, care au ca obiect conflictul creat cu Serviciul Impozite şi Taxe 

Tulcea, din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, determinat de refuzul acestei instituţii 

de a le elibera certificate de atestare fiscală, precum şi a domnului consilier al domnului 

deputat care a fost prezent la discuţiile contradictorii purtate între petiţionari şi 

funcţionarii serviciului susmenţionat. Discuţiile vor avea loc în plenul comisiei, marţi            

12 aprilie a.c. Propunerea  a fost adoptată în unanimitate. 

 

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

„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan  a declarat şedinţa închisă. 

 

La şedinţele din 6 şi 7 aprilie 2011, au participat membrii comisiei, 

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

Popa – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – secretar, 
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Luminiţa Iordache, William Gabriel Brînză, Damian Ioan, Avram Marian - împuternicit 

de Grupul Parlamentar al Partidului Democrat-Liberal să participe în locul domnului 

deputat Marian Dan Mihai şi Uricec Eugen Constantin, domnul deputat Borbely Laszlo 

fiind absent.    

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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