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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 15 şi 16 iunie 2011 

 
Şedinţa comisiei din 15 iunie 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 6 - 10 iunie 2011. 

2.   Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de  21, 22 şi 23 iunie 2011. 

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

La primul punct al ordinii de zi:  

Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului analiza dosarelor 

înregistrate la comisie în perioada 6 – 10 iunie 2011, în număr de 16. Studiind 

borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu privire la dosarele:               

nr. 15.848, adresat Comisiei noastre de către preşedintele Despărţământului               

„Teodor Muică” ASTRA – doamna Emilia Feier din Sângeorgiu de Pădure, judeţul 

Mureş; nr. 15.857, adresat Comisiei noastre de către domnul Lucache Costică din Iaşi, 

judeţul Iaşi şi nr. 15.861, adresat Comisiei noastre de către  domnul Axinte Lazăr din 

Suceava, judeţul Suceava. 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic. 
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La punctul doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la 

comisie, în zilele de 21, 22 şi 23 iunie 2011 domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul 

după cum urmează: în ziua de marţi, 21 iunie a.c.: domnul deputat Uricec Eugen 

Constantin – membru al comisiei; în ziua de miercuri, 22 iunie a.c. : domnul deputat                  

Dumitru Boabeş – secretar al comisiei  şi în ziua de joi, 23 iunie a.c.: domnul deputat                  

Luminiţa Iordache - vicepreşedinte al comisiei. 

La punctul trei al ordinii de zi, în urma deplasării sale efectuate                 

în judeţul Vrancea, domnul deputat Uricec Eugen Constantin a menţionat           

următoarele : această deplasare a fost efectuată în urma sesizării domnului Răduţă 

Ghiţă din judeţul Vrancea, în cuprinsul căreia acesta contestă reconstituirea dreptului 

de proprietate asupra unor mari suprafeţe de teren cu vegetaţie forestieră, pe raza 

judeţului Vrancea;  cu ocazia deplasării, s-au purtat discuţii atât cu petiţionarul, cu 

conducerea Prefecturii judeţului Vrancea, cât şi cu preşedintele Comisiei pentru 

aplicarea legilor fondului funciar din cadrul prefecturii;  în prezent, cazul sesizat se află 

pe rolul instanţelor de judecată petiţionarul exprimându-şi nemulţumirea faţă de 

stabilirea amplasamentului, urmând a se aştepta dispunerea soluţiei;  documentele 

obţinute în urma acestei deplasării vor fi puse la dispoziţia tuturor membrilor Comisiei, 

pentru o amănunţită informare. 

De menţionat este faptul că, în acest caz, au fost întreprinse 

următoarele demersuri: către Consiliul Superior al Magistraturii cu solicitarea de a 

analiza inclusiv o inspecţie judiciară la respectivele instanţe, petiţionarul menţionând 

nominal toţi magistraţii asupra cărora se resfrâng aceste nemulţumiri. Răspunsul primit 

din partea acestei instituţii a fost acela potrivit căruia petiţia domnului Răduţă Ghiţă a 

fost transmisă Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, care, la rândul său,                  

a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi. 

Ca atare, Comisia noastră a înaintat Direcţiei Naţionale Anticorupţie – 

Serviciul Teritorial Galaţi o adresă cu rugămintea transmiterii rezultatelor anchetei la 

momentul finalizării.  
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În finalul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât ca deocamdată să se 

aştepte răspunsul din partea instituţiei susmenţionate şi ulterior, în funcţie de acesta, 

precum şi în urma studierii tuturor documentelor suplimentare obţinute de către domnul 

deputat Uricec Eugen Constantin cu ocazia deplasării sale, să se poată hotărî asupra 

oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei. 

De menţionat este faptul că atât acest caz, cât şi altele care vor urma să 

fie analizate din alte judeţe ale ţării, fac parte din cercetările întreprinse de către 

Subcomisia de analiză 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. 

Domnul consilier şef serviciu Marin Gheorghe a informat plenul asupra 

faptului că, pe adresa Comisiei noastre, a fost primit un memoriu din partea doamnei 

Enescu Paula – inginer silvic în aparatul Ocolului Silvic Babadag din cadrul Direcţiei 

Silvice Tulcea, prin care aceasta a prezentat unele aspecte negative ce ţin de modul de 

exercitare a actului de conducere de către directorul Direcţiei Silvice Tulcea. 

În acest context, membrii comisiei au hotărât invitarea petiţionarei la 

audiere în plenul Comisiei, pentru ziua de marţi, 21 iunie 2011, orele 13:00.  

La punctul „Diverse” domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a dorit să fie 

informat cu privire la stabilirea audierilor ce urmează a fi întreprinse – în plenul 

Comisiei – imediat după terminarea vacanţei parlamentare de vară, referindu-se la 

conducerile instituţiilor ce deja au fost audiate, dar la care se impune o revenire a 

acestora pentru continuarea discuţiilor. 

Domnul consilier şef serviciu Marin Gheorghe a precizat că: 

• aşa după cum s-a hotărât într-o şedinţă anterioară a Comisiei,               

pentru luna septembrie, la o dată ce va fi ulterior stabilită de către membrii comisiei, 

urmează să fie invitat domnul Chestor de penitenciare dr. Ioan Băla – Director General 

al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

•  de asemenea, tot în cursul lunii septembrie a.c., a fost propusă 

audierea, în plenul Comisiei, a domnului Iulius Dan Plaveti – Preşedintele Autorităţii 
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Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Membrii comisiei au fost de acord cu 

această propunere, urmând ca momentul audierii să fie stabilit într-o şedinţă viitoare a 

comisiei din sesiunea următoare. 

Tot la punctul „Diverse” domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a supus 

atenţiei plenului cazul sesizat de către S.C.”Cosm Fan Carmangerie” S.R.L. 

Sannicoara, judeţul Cluj prin care se solicită sprijin privind soluţionarea contestaţiei şi 

respectiv anularea procesului-verbal de constatare al Agenţiei de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit, urmare căruia petiţionarei i se solicită rambursarea 

întregii valori finanţate în cadrul programului SAPARD. 

Faţă de această situaţie, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a propus 

audierea conducerii Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, respectiv a 

domnului Gavril Mihai Vădan. Ca moment al audierii, propune ziua de marţi, 21 iunie 

a.c., orele 11:00 în subcomisia de specialitate. Membrii comisiei au fost de acord  cu 

această propunere. 

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

„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă. 

La şedinţa din 16 iunie 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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