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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 7, 8 şi 9 aprilie 2009 

 
 
 

Şedinţa comisiei din 7 aprilie 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.  

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedinte al comisiei. 

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

1. Audierea domnului Doru Laurian Bădulescu – Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Mediului – marţi, 7 aprilie a.c. - orele 14:00. 

2. Audierea domnului Vasile Ilie – Primarul comunei Valea Teilor, judeţul Tulcea – 

marţi, 7 aprilie a.c. – orele 14:00. 

3. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 30 martie – 3 aprilie 2009. 
4. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 13 - 17 aprilie 2009. 

5. Activitate în subcomisiile de analiză. 

6. Diverse. 
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La primul punct al ordinei de zi, membrii comisiei procedează la audierea 

domnului Doru Laurian Bădulescu – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, 

care a venit însoţit de către domnul Megan Silviu Augustin – director al                 

Direcţiei biodiversitate şi biosecuritate şi de către doamna Florina Ciubuc – şef serviciu 

din cadrul aceluiaş minister. De asemenea, a mai fost audiat şi domnul Vasile Ilie – 

Primarul comunei Valea Teilor. 

Discuţiile purtate au avut ca obiect modul în care s-au instituit, de către 

Ministerul Mediului, în anumite zone, ariile protejate în cadrul programului                  

„Natura 2000”, discuţii ce au fost înregistrate şi pe bandă magnetică, procedându-se 

ulterior la transcrierea acestora pe suport de hârtie. 

Prezentăm, în continuare, discuţiile care au avut loc în cadrul audierii. 

În deschiderea audierii, domnul deputat Octavian-Marius Popa face o 

prezentare generală asupra situaţiei : 

• prin Ordinul nr.1964/2007 s-a reglemntat modalitatea prin care 

ariile protejate „Natura 2000” vor fi implementate, fiind o condiţie pentru integrarea 

României în Uniunea Europeană ; 

• structurile implicate au fost : Direcţia pentru protecţia naturii 

biodiversitate şi biosecutitate din Ministerul Mediului, Academia Română, Institutul 

Naţional de Cercetare, Dezvoltare „Delta Dunării”, proprietarii şi utilizatorii de terenuri, 

administraţia publică locală, societatea civilă – sectorul ONG şi Ministerul Agriculturii ; 

• prin diverse întrebări ce se vor adresa cu ocazia acestei audieri, ar 

trebui să se analizeze în ce măsură s-au respectat toate procedurile legale şi toate 

practicile Uniunii Europene, pentru implementarea ariilor de tip „Natura 2000” ; 

• pe teritoriul judeţului Tulcea s-a ajuns ca, peste 80 % din suprafaţa 

judeţului de zone importante din punct de vedere economic, să fie implementate în 

acest sit de interes comunitar „Natura 2000”, deci pe o suprafaţă de 710 mii ha. de 

terenuri proprietate privată a unor persoane fizice şi juridice ; 
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• situaţia prezentată este singulară în Uniunea Europeană deoarece 

proprietarii nu vor mai avea dreptul de administrare a terenurilor, acest drept trecând în 

administrarea Agenţiei Naturale pentru arii protejate din subordinea Ministerului 

Mediului, sau de diverse ONG-uri care pot prelua administraţia acestor zone ; 

• în felul acesta, se limitează anumite părţi ale dreptului de 

proprietate şi aici este vorba de dreptul de folosinţă. Ca un exemplu edificator, domnul 

primar al comunei Valea Teilor care a făcut această solicitare către comisie, are 

introduse în arii protejate peste 99 % din suprafaţa comunei. Şi de aici o serie de 

restricţii : în dezvoltarea economică, în obţinerea unor autorizaţii de construcţie, 

restricţii care implică nişte studii suplimentare, studii de impact care costă foarte mult ; 

• comunitatea este foarte săracă, cultura predominantă fiind cea de 

viţă de vie, care a trecut şi ea în proprietatea unor societăţi ; 

• se observă şi o lipsă de venituri, în condiţiile în care acolo există 

un potenţial pentru dezvoltarea unor exploatări de piatră, unor cariere de suprafaţă şi 

de asemenea, a unui potenţial legat de posibilităţile de a exploata energia eoliană ; 

• trebuie văzut în ce măsură comunitatea a fost consultată, dacă şi-a 

dat acceptul sau a fost informată în ceea ce priveşte acceptul de a intra în situl              

„Natura 2000” ; 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa îi dă cuvântul domnului primar al 

comunei Valea Teilor pentru a exprima punctul de vedere al comunităţii : atât a 

administraţiei publice locale, cât şi a proprietarilor. 

Domnul Vasile Ilie – primarul comunei Valea Teilor a prezentat situaţia  

astfel : 

• tot ceea ce a spus domnul deputat Octavian-Marius Popa                 

este adevărat ; 
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• în luna mai 2007 doi reprezentanţi ai Institutului „Delta Dunării”                  

s-au deplasat în teritoriul administrativ „Valea Teilor” la o consultare cu populaţia şi 

anume, dacă sunt de acord cu programul „Natura 2000” şi pentru a se stabili în ce 

proporţie din teritoriul administrativ va fi trecut în acest program ; 

• în şedinţa de analiză şi de consultare a populaţiei, s-a propus ca 

începând de la 1 % până la 5 % din teritoriul administrativ al comunei să reprezinte 

„Natura 2000”, iar diferenţa să fie folosită pentru dezvoltarea activităţilor economice, 

fapt care a luat cursul invers. 

• la sfârşitul lunii octombrie, Primăria comunei Valea Teilor                  

a intrat în posesia Hotărârii de Guvern nr.1284, unde peste 99 % din suprafaţa 

terenurilor comunei Valea Teilor a fost inclusă în situl „Natura 2000”, ca atare nu se mai 

poate dezvolta absolut nimic. Sau se pot dezvolta activităţi economice printr-un studiu 

de impact care poate fi „favorabil” sau „negativ”. Deci este vorba de o cheltuială în plus 

pentru autoritatea locală ; 

• Primăriei comunei Valea Teilor nu i s-a adus la cunoştinţă că s-ar fi 

făcut vreun studiu ştiinţific. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău întreabă care este numărul locuitorilor 

din Valea Teilor şi care sunt activităţile din zonă care sunt afectate. 

Domnul Vasile Ilie – primarul comunei Valea Teilor răspunde acestei 

solicitări, cu precizarea că în comuna Valea Teilor există o populaţie de 1563 de 

locuitori, iar activităţile care se derulează în comună sunt : agricultura, creşterea 

animalelor şi viticultura. Activităţile economice care pot să se desfăşoare pe teritoriul 

administartiv al comunei Valea Teilor ar putea fi : exploatarea de carieră de piatră, 

precum şi activităţi eoliene. Pentru activităţile de carieră de piatră, Primăria comunei 

Valea Teilor a concesionat o suprafaţă de 120 ha., iar pentru activităţile eoliene                  

– o suprafaţă de 400 ha. 
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Domnul deputat Octavian-Marius Popa menţionează faptul că nu crede că 

există vreo posibilitate pentru a i se acorda Primăriei comunei Valea Teilor vreo 

despăgubire. Singurul lucru raţional ar fi ca Ministerul Mediului să dispună scoaterea 

acestor suprafeţe cu potenţial economic din programul „Natura 2000”. 

În acest sens, domnul deputat Octavian-Marius Popa doreşte ca Ministerul 

Mediului să-şi precizeze punctul de vedere asupra modalităţii în care s-a respectat 

legislaţia în vigoare şi normele europene pentru introducerea acestor zone în situl 

„Natura 2000”. Această dezbatere poate să genereze şi o anumită modificare 

legislativă în ceea ce priveşte acordul proprietarilor şi utilizatorilor de terenuri. 

Domnul Doru Laurian Bădulescu – Secretar de Stat al Ministerului Mediului 

precizează faptul că : 

• această temă este una importantă şi care preocupă                  

Ministerul Mediului ; 

• în ceea ce priveşte modul de selectare şi de semnare a siturilor 

„Natura 2000” : aceasta s-a făcut în baza unor criterii ştiinţifice, prevăzute în Ordonanţa 

nr.207/2006 privind aprobarea conţinutului formularului standard „Natura 2000”, 

precum şi, în baza mandatului, a modului de completare a acestui formular ; 

• în conformitate cu prevederile OUG din 2007, la art.11, alin.3, 

documentaţia care trebuie completată în cazul siturilor „Natura 2000” este reprezentată 

în formularul standard „Natura 2000” care se regăseşte integral în Anexa nr.6 la 

Ordinul ministrului nr.1964/2007 ; 

• anterior desemnării siturilor „Natura 2000” au avut loc o serie de 

campanii de conştientizare, de prezentare, de popularizare, de consultare a publicului. 

Atât reprezentanţii autorităţii locale, cât şi locuitorii comunei, au avut posibilitatea să ia 

la cunoştinţă asupra obiectivelor acestei acţiuni şi să solicite informaţii suplimentare ; 
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• pe de altă parte, desemnarea siturilor „Natura 2000” s-a făcut pe 

baza unor criterii bine precizate şi bine reglementare, inclusiv în ceea ce priveşte 

distribuţia habitatelor specifice în cadrul regiunii biogeografice stepice ; 

• în ceea ce priveşte dezvoltarea unor proiecte pe raza comunei 

Valea Teilor : în conformitate cu prevederile directivei habitate, acest lucru nu este 

interzis. Dar, acestea pot fi realizate numai cu condiţia ca speciile şi habitatele pentru 

care au fost desemnate „Natura 2000” să nu fie afectate ; 

• este foarte important de menţionat faptul că „Natura 2000” nu 

afectează regimul de proprietate.  

• având în vedere aceste aspecte, desemnarea siturilor „Natura 

2000”, pe teritoriul comunei Valea Teilor, s-a făcut respectându-se prevederile legale, 

fără să aibă la bază o abordare abuzivă sau o abordare discriminatorie. 

Domnul deputat William Gabriel Brînză menţionează că, în Proiectul de 

modificare a OUG nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, la art.28 - care se va modifica, se 

precizează : „sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de 

interes comunitar, care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor”. 

Prin urmare, domnul William Gabriel Brînză menţionează că lucrările de 

canalizare sau de asfaltare, nu generează poluare şi deci ele pot fi efectuate.                 

În concluzie, precizează că Primăra Valea Teilor are posibilitatea să-şi regleze anumite 

aspecte prin modificarea OUG nr.57/2007. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa intervine cu următoarea precizare : 

colegul deputat William Gabriel Brînză se referă aici doar la efectuarea unor investiţii, 

care sigur că se pot face, dacă ar exista şi banii necesari, dar discuţiile sunt pe partea 

economică şi nu pe cea de investiţii. 
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În continuare. domnul deputat Octavian–Marius Popa revine asupra 

următoarelor întrebări pe care le adresează reprezentanţilor Ministerului Mediului : 

• dacă s-au respectat toate condiţiile legale şi dacă da, una dintre 

acestea nu era acordul proprietarilor asupra suprafeţelor de teren ? 

• există vreun studiu ştiinţific care să argumenteze că toată acea 

suprafaţă de teren, respectiv 99 %, era necesară pentru protejarea speciilor de plante 

şi animale ? De ce în urma solicitărilor repetate ale domnului primar al comunei Valea 

Teilor nu i s-au adus la cunoştinţă aceste studii ? 

De asemenea, domnul deputat Octavian-Marius Popa consideră că, pentru 

protejarea unor specii, se puteau delimita anumite suprafeţe, dar în nici un caz acest 

procent de 99 %. 

Întrebat fiind de către domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău ce suprafaţă de 

teren are comuna Valea Teilor, domnul primar Vasile Ilie răspunde cu precizarea că 

suprafaţa totală a comunei este de 5200 ha, din care 2000 ha. reprezintă teren arabil şi 

păşune, iar diferenţa constituie teren silvic. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa doreşte să se mai precizeze, încă o 

dată, ce suprafaţă de teren este introdusă în situl „Natura 2000” din cele 5200 ha. 

Domnul Vasile Ilie – primarul comunei Valea Teilor răspunde acestei 

solicitări, cu precizarea că suprafaţa de teren introdusă în situl „Natura 2000” este mai 

mare de 99 %. Comuna Valea Teilor este situată în partea de nord a Dobrogei, între 

Tulcea şi Măcin. Atât intravilanul, cât şi extravilanul comunei Valea Teilor este introdus 

în „Natura 2000”. De exemplu, dacă un cetăţean doreşte să-şi construiască o casă,               

îi trebuie aviz de la mediu şi implicit un studiu de impact, aşa cum spune şi                

Hotărârea de Guvern. Ce se întâmplă cu cetăţeanul care abia îşi menţine existenţa, 

atunci când se loveşte de acest studiu de impact şi mai ales că există şi pericolul ca la 

sfârşitul demersurilor să i se dea un răspuns „nefavorabil”, ca atare nu-şi poate construi 

respectiva casă. 
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Domnul director Megan Silviu Augustin – Protecţia naturii, biodiversitate şi 

biosecuritate din cadrul Ministerului Mediului răspunde celor două întrebări adresate de 

către domnul deputat Octavian-Marius Popa : cu referire la acordul populaţiei locale 

privind „Natura 2000”, precum şi dacă există vreun studiu ştiinţific care să arate că este 

necesară includerea acestor suprafeţe din situl „Natura 2000”. 

La prima întrebare : pornind de la cadrul legislativ existent în acel moment, 

care nu este OUG nr.57, ci Legea nr.462 care aprobă Ordonanţa nr.236, nu se stipula 

– sub nici o formă – acordul populaţiei locale la desemnarea acestor situri. Mai mult 

decât atât, această practică nu este valabilă nici la nivel european. 

La cea de-a doua întrebare : referitor la existenţa unui studiu ştiinţific, care 

să specifice că zona respectivă este necesară a fi inclusă în situl „Natura 2000”, astfel 

de studiu punctual nu există. De asemenea, reţeaua „Natura 2000” s-a făcut în baza 

unui contract încheiat între Ministerul Mediului şi o autoritate ştiinţifică de talia 

Institutului „Delta Dunării” care, la rîndul său, a subcontractat specialişti din toate 

domeniile posibile. Procedura a fost desemnată printr-un Ordin de ministru, urmând ca 

după ce Baza de date să fie completată de către specialişti, aceasta a fost filtrată şi 

validată ulterior de către o comisie constituită tot din personalităţi ştiinţifice,                 

în final primind girul Academiei Române. Ca atare, Ministerul Mediului consideră că 

desemnarea a respectat criteriile ştiinţifice. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău înţelege situaţia în care este pus 

orice cetăţean care trebuie să obţină un aviz de mediu, atunci când trebuie să-şi 

construiască o casă. Acesta este unul din aspectele care deranjează cel mai mult 

populaţia şi ca atare, Ministerul Mediului are posibilitatea, inclusiv prin Ordine interioare 

din minister, să reglementeze aceste aspecte sesizate. 

Totodată, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău consideră că activităţile 

eoliene în zonă nu ar aduce prejudicii mediului. Deci, ar trebui găsite aceste 

oportunităţi pentru soluţionarea tuturor problemelor. 
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Domnul director Megan Silviu Augustin menţionează faptul că în ceea ce 

priveşte problemele populaţiei locale, Ministerul Mediului este conştient şi întru totul de 

acord că nu trebuie să blocheze sau să aducă prejudicii în vreun fel lucrurilor 

elementare de care au nevoie oamenii unei comunităţi. În acest sens, pentru obţinerea 

unei autorizaţii de construcţie a unei case în intravilan, nu este necesar studiul de 

evaluare a impactului. De asemenea, orice activitate care este inclusă în situl „Natura 

2000” potrivit directivelor europene, se supune evaluării de mediu şi evaluării adecvate. 

Domnul Doru Laurian Bădulescu – Secretar de Stat al Ministerului Mediului, 

informează plenul comisiei asupra faptului că Ministerul Mediului nu este împotriva 

vreunui proiect, mai ales când este vorba de o comunitate care trebuie să-şi dezvolte 

proiecte economice. Din contră, încurajează cele două Proiecte despre care s-a vorbit, 

cel legat de producerea energiei eoliene şi cel legat de carierele de piatră.                  

Ministerul Mediului este dispus să stea la dispoziţie pentru a facilita aprobările care 

sunt necesare pentru dezvoltarea acestor proiecte. 

În concluzie, domnul Doru Laurian Bădulescu – Secretar de Stat al 

Ministerului Mediului, menţionează că – împreună cu Agenţia Naţională a Mediului – se 

vor găsi toate mijloacele adecvate legale, regulamentare, pentru a sprijini în 

promovarea celor două Proiecte. 

În finalul discuţiilor, domnul deputat Octavian-Marius Popa consideră 

necesar ca Ministerul Mediului să revină şi să dispună scoaterea din zona de spaţiu 

comunitar atât a celor 400 ha. pentru activităţile eoliene, cât şi pentru cele 120 ha. – 

carieră de piatră. 

Domnul Doru Laurian Bădulescu – Secretar de Stat al Ministerului Mediului,, 

menţionează că Ministerul Mediului încearcă să acomodeze cât mai bine atât 

reglementările Ministerului Mediului, cât şi cerinţele autorităţilor locale cu cerinţele 

europene. 
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În prezent, Ministerul Mediului se confruntă cu solicitări suplimentare din 

partea organismelor europene, pentru declanşarea altor situri şi introducerea lor în 

„Natura 2000”, nicidecum de renunţare la unele dintre ele. 

Ministerul Mediului este disponibil în a sprijini comunitatea locală, cu toată 

expertiza pe care o are, la nivel central în ceea ce priveşte ministerul, dar şi pe plan 

local, pentru facilitarea de obţinere cât mai rapidă a avizelor, cheltuieli minime şi pentru 

îndrumarea spre aprobare a demarării proiectelor. În nici un caz, Ministerul Mediului nu 

poate fi o oprelişte şi nu se poate opune nici unui proiect. 

După purtarea discuţiilor atât cu reprezentanţii Ministerului Mediului, cât şi 

cu domnul Primar al comunei Valea Teilor, membrii comisiei au dezbătut în şedinţă 

concluziile pe marginea acestei audieri. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa, luând cuvântul, solicită colegilor 

deputaţi ca, în plenul acestei şedinţe de comisie, să se voteze „pentru” ca                 

Ministerul Mediului să procedeze la revenirea şi scoaterea din ariile naturale protejate 

de pe teritoriul comunei suprafaţa solicitată de către Primăria comunei Valea Teilor,           

în vederea desfăşurării unor activităţi economice, respectiv cele 520 de ha. În caz 

contrar, Domnia sa consideră că aceste comunităţi ar putea să se adreseze direct 

Comisiei Europene pentru încălcarea dreptului de proprietate, demers pe care domnul 

deputat Octavian-Marius Popa declară că este de acord să-l sprijine personal. 

Domnul deputat William Gabriel Brînză este de părere că ar trebui să se ţină 

seama de directivele Uniunii Europene şi acestea să fie respectate, îmbinând aceste 

directive cu doleanţele sau necesităţile locuintorilor din zona respectivă. Totodată, 

Domnia sa nu este de acord cu propunerea făcută de către domnul deputat                 

Octavian-Marius Popa de a se solicita Ministerului Mediului scoaterea din ariile naturale 

protejate a suprafeţelor de teren în discuţie. Pentru soluţionarea unor astfel de situaţii, 

domnul  William Gabriel Brînză consideră că, numai în plenul Comisiei pentru 

Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară şi Servicii Specifice s-ar putea discuta 

modificarea OUG nr.57/2006, iar legat de această situaţie, atât Ministerul Mediului, cât 



 
 

 11

şi Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii să-şi exprime punctul 

de vedere. 

După purtarea discuţiilor atât cu reprezentanţii Ministerului Mediului, cât şi cu 

domnul Primar al comunei Valea Teilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, să recomande Ministerului Mediului :  

• reanalizarea gradului de cuprindere în cadrul programului „Natura 2000” a 

suprafeţei de teren aferente comunei Valea Teilor, precum şi 

• reexaminarea cadrului legislativ ce guvernează modul de stabilire a 

siturilor de importanţă comunitară şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică, şi cu 

precădere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

 

La punctul trei al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei 

plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 30 martie – 3 aprilie 2009,               

în număr de 20. 
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire 

la următoarele memorii : 

• la  dosarul nr. 14.083, înaintat comisiei noastre de către domnul 

Handrea Ioan din Cluj, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai multe 

informaţii cu privire la acest caz. Domnul consilier Bulai Jorj, menţionează faptul că 

petiţionarul a deţinut funcţia de şef al U.M.0603 Cluj Napoca, subordonată Serviciului 

Român de Informaţii. În memoriul respectiv, petiţionarul sesizează faptul că în anul 

2006 a fost trecut în rezervă, în mod abuziv, printr-un Ordin al directorului Serviciului 

Român de Informaţii. Din anul 2006 şi până în prezent, domnul Handrea Ioan a făcut o 

serie de  plângeri la instanţele de judecată, respectiv : Curtea de Apel Cluj şi Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, aceste instanţe dându-i dreptate şi dispunând 

reîncadrearea ofiţerului pe funcţia pe care a avut-o anterior, precum şi acordarea 

celorlalte drepturi care i se cuveneau pentru perioada de pensionare. 
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De la data ultimei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi până în 

prezent, datorită unor neînţelegeri existente la nivelul Serviciului Român de Informaţii şi 

a U.M. 0603 Cluj Napoca, domnul Handrea Ioan nu a fost repus în funcţie. Ca atare, 

petiţionarul solicită sprijin în vederea efecturării unor verificări asupra situaţiei create şi 

respectarea deciziei luată de către instanţele judecătoreşti. Ca mod de analiză şi 

verificare a tuturor aspectelor semnalate de către domnul Handrea Ioan, domnul 

consilier Bulai Jorj menţionează faptul că a considerat necesară sesizarea Comisiei 

comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru Exercitarea Controlului 

Parlamentar asupra Activităţii S.R.I, competentă cu soluţionarea cauzei respective. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău, luând cuvântul, precizează faptul că 

citind memoriul domnului Handrea Ioan, a observat că acesta a făcut şi solicitarea de 

primire în audienţă. 

Doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu menţionează că dacă 

petiţionarul a făcut o astfel de solicitare, atunci el poate să se prezinte în audienţă.                

Ca atare, domnul Handrea Ioan poate să fie audiat de către subcomisia de specialitate.               

Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora intervine dorind să facă o 

precizare şi anume : Serviciul Român de Informaţii se află sub control parlamentar 

special şi ca atare legea prevede că de controlul acestui serviciu se ocupă Comisia 

comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru Exercitarea Controlului 

Parlamentar asupra Activităţii S.R.I., singura competentă în soluţionarea unor astfel de 

cazuri.  

Totodată, domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora menţionează că odată 

cu primirea în audienţă a domnului Handrea Ioan, petiţionarul evident va dezvolta 

subiectul pe care l-a sesizat deja printr-un memoriu, acest lucru putând să fie 

interpretat ca o imixtiune a comisiei noastre în treburile Comisiei comune permanente a 

Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru Exercitarea Controlului Parlamentar asupra 

Activităţii S.R.I. Din acest motiv, în legislatura anterioară, comisia noastră a considerat 

oportun ca astfel de memorii să fie transmise comisiei de spcialitate care, prin 

atribunţiile pe care le are, poate să decidă asupra etapelor ulterioare ale analizei. 
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Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău, luând cuvântul, menţionează faptul 

că documentele şi actele existente la dosar nu sunt unele de natură să aducă atingere 

siguranţei naţionale, ci este doar un litigiu de muncă în care petiţionarul a avut câştig 

de cauză şi până în prezent, nu i s-au acordat drepturile cuvenite. Totodată, Domnia 

sa, subliniază că domnul Handrea Ioan a sesizat comisia doar în calitate de cetăţean şi 

nu în calitate de ofiţer. Faţă de propunerea trimiterii memoriului către Comisia comună 

permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru Exercitarea Controlului 

Parlamentar asupra Activităţii S.R.I., domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău este de 

acord cu această propunere, dar din punct de vedere al unor elemente din care rezultă 

că petiţionarul a suferit o nedreptate, Domnia sa consideră că ar fi utilă primirea în 

audienţă. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa este de acord cu cele spunse de 

către colegul deputat Adrian Gurzău  şi anume : atât trimiterea memoriului către 

comisia de specialitate, cât şi primirea în audienţă a petiţionarului. 

Domnul deputat William Gabriel Brînză îşi exprimă părerea potrivit căreia, 

conform regulamentului, petiţionarul poate să vină în audienţă la comisie, în felul 

acesta putând să-şi exprime mai bine punctul de vedere. Mai ales pentru faptul că,               

în memoriul respectiv, domnul Handrea Ioan sesizează săvârşirea unor abuzuri.  

În finalul discuţiilor pe marginea memoriului transmis de către domnul 

Handrea Ioan din Cluj, domnul preşedinte Ioan Stan propune transmiterea respectivului 

memoriu către Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

Exercitarea Controlului Parlamentar asupra Activităţii S.R.I. şi dacă petiţionarul va 

reveni la comisie cu solicitarea de primire în audienţă, acesta să fie primit de către 

subcomisia de specialitate. Membrii comisiei sunt de acord cu aceste propuneri. 

• la  dosarul nr. 14.092, înaintat comisiei de către Uniunea 

Naţională a Barourilor din România, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită mai 

multe informaţii asupra conţinutului memoriului. Domnul consilier Iorga Nicolae 

menţionează că, pe fondul unor conflicte determinate de constituirea Barourilor de 

avocaţi, petiţionara sesizează faptul că, deşi s-a constituit în condiţii legale, totuşi nu 
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este recunoscută de autorităţile judecătoreşti. În susţinerea punctului său de vedere, 

invocă şi o hotărâre a Comisiei Europene (anexată memoriului, dar prezentată 

incomplet). Pentru o completă informare asupra situaţiei sesizate, domnul consilier 

Iorga Nicolae menţionează faptul că a propus sesizarea Ministerului Justiţiei şi 

Lbertăţilor Cetăţeneşti, a Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi solicitarea unui 

punct de vedere din partea Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în funcţie de 

care comisia va aprecia asupra etapelor ulterioare ale analizei.  

 

La punctul patru al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan adresează 

rugămintea colegilor deputaţi, de a-şi exprima dorinţa cu privire la acordarea de 

audienţe, pentru săptămâna 13 - 17 aprilie a.c. 

 În privinţa acordării audienţelor la comisie, domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul, după cum urmează : 

•  în ziua de marţi, 14 aprilie a.c. : doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu – 

vicepreşedinte al comisiei. 

•  în ziua de miercuri, 15 aprilie  a.c. : domnul deputat Farago Petru; 

•  în ziua de joi, 16 aprilie a.c. : domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedinte 

al comisiei. 

 

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei plenului 

răspunsul primit de către domnul Sorin Oprescu – Primarul municipiului Bucureşti,                

la adresa înaintată de comisie prin care se solicita transmiterea răspunsurilor, în 

termenul prevăzut de lege, la unele memorii ce au înregistrat întârzieri din partea 

Primăriei Capitalei. Au existat deseori cazuri în care răspunsurile înaintate comisiei,            

de către Primăria municipiului Bucureşti, au fost semnate de către directori de direcţii 

sau servicii.  Pe acest aspect, domnul preşedinte Ioan Stan menţionează că şi adresa 

de faţă, supusă discuţiei, poartă semnătura unui director executiv şi nu a domnului                  

Primar General sau a domnului Viceprimar. 
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Astfel, domnul preşedinte Ioan Stan propune : ori chemarea la audiere a 

domnului Primar al municipiului Bucureşti, ori trimiterea unei noi adrese către instituţia 

susmenţionată, făcându-se referire la solicitarea comisiei de a se ţine cont de legislaţia 

în vigoare. În finalul discuţiilor, membrii comisiei hotărăsc înaintarea unei adrese de 

revenire către Primăria Municipiului Bucureşti, iar după primirea răspunsului se va 

putea decide, în plenul comisiei, asupra etapelor ulterioare. 

Tot la punctul „Diverse” domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău înştiinţează 

membri comisiei asupra faptului că s-a autosesizat din presă pe marginea unui articol 

în cuprinsul căruia se vorbeşte despre refuzul fiicei lui Eugen Ionesco, moştenitoarea 

drepturilor de autor pentru opera dramaturgului, privind jucarea pieselor autorului pe 

scenele din România şi editarea acestora în limba română. Faţă de această situaţie, 

domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău propune sesizarea Ministerului Culturii, Cultelor 

şi Patrimoniului Naţional, precum şi a celorlalte organe abilitate. 

Doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu menţionează faptul că 

trimiterea unei astfel de adrese oficiale către Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Naţional, pe marginea articolului apărut în presă, nu ar face decât să pună într-o lumină 

neplăcută comisia noastră. Ca atare, Domnia sa precizează că drepturile de autor sunt 

drepturi de proprietate şi înainte de toate, comisia noastră va trebui să solicite, măcar 

telefonic, mai multe informaţii Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 

despre această situaţie, în nici un caz printr-o adresă oficială. 

În finalul discuţiilor pe această temă, domnul preşedinte Ioan Stan propune 

amânarea discuţiilor până la şedinţa de săptămâna viitoare, timp în care doamna 

consilier Costin Cornelia să poată obţine mai multe informaţii cu privire la acest caz. 

 

În continuarea şedinţei, tot la punctul „Diverse”, domnul vicepreşedinte 

Adrian Gurzău propune discutarea înfiinţării unei comisii de anchetă parlamentară 

privind clarificarea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs majorarea tarifelor 

reglementate în sectorul gazelor naturale. De asemenea, domnul vicepreşedinte Adrian 

Gurzău precizează faptul că a adresat deja un memoriu către Biroul Permanent al 
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Camerei Deputaţilor, precum şi că a obţinut un număr de 101 semnături din partea 

colegilor deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat – Liberal, 

Alianţei Politice a Partidului Social Democrat şi a Partidului Conservator, Grupul 

parlamentar al minorităţilor naţionale, precum şi din partea unui coleg deputat al 

Partidului  Naţional Liberal.  

Totodată, referindu-se la majorarea tarifelor în domeniul gazelor naturale, 

domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău menţionează că, doar printr-un efort comun, 

se poate afla adevărul, preţul gazului fiind excesiv de scump şi nejustificat.                 

Ca atare, numai printr-o voinţă politică şi cu prezentarea concluziilor unei astfel de 

comisii de anchetă parlamentară, se poate pune în dezbatere publică o asemenea 

problemă : cât la sută din gazele din producţia internă vor fi vândute populaţiei şi 

cât la sută din gazele provenite din export. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău menţionează că interesul tuturor 

este acela de a arăta opiniei publice cât mai multe elemente de interes public, mai 

ales că din punct de vedere al contorizării şi al facturării există anumite discuţii şi 

lucruri neclare, în momentul de faţă.  

Doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu informează membrii 

comisiei asupra următorului aspect şi anume : discuţiile purtate în Biroul Permanent 

al Camerei Deputaţilor vis a vis de înfiinţarea acestei comisii de anchetă 

parlamentară privind situaţia din sectorul gazelor naturale : 

• în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, această solicitare a 

fost respinsă ;  

• astfel de situaţii nu sunt de competenţa comisiei noastre : 

• câtă vreme există o decizie a Biroului Permanent al  Camerei 

Deputaţilor de respingere a acestei propuneri, Biroul Permanent neconsiderând a fi 

oportună declanşarea unei anchete parlamentare, comisia noastră trebuie să se 

supună acestei decizii. 
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Vis a vis de cele spuse de către doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania 

Gorghiu, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău subliniază că : 

• în şedinţa de săptămâna trecută, doar a adus la cunoştinţa 

plenului comisiei faptul că doreşte înfiinţarea unei astfel de comisii de anchetă 

parlamentară şi pentru acest lucru, reuşind să strângă un număr de semnături din 

partea colegilor deputaţi ; 

• Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor nu a luat nici o decizie, 

deci nu a fost vorba de o respingere. Mai mult decât atât, el nici nu poate respinge o 

asemenea solicitare, ci ea poate fi făcută doar de către Plenul Camerei Deputaţilor.              

În susţinerea acestor afirmaţii, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău menţionează că 

se află în posesia stenogramei şedinţei Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. 

Domnul preşedinte Ioan Stan informează plenul comisiei asupra conţinutul 

stenogramei şedintei Biroului Permanent, în care a fost solicitată înfiinţarea comisiei de 

anchetă parlamentară, solicitare venită din partea Grupurilor parlamentare ale 

Partidului Democrat Liberal, Alianţei Politice al Partidului Social Democrat şi al 

Partidului Conservator şi al minorităţilor naţionale. În sensul acesta, domnul preşedinte 

Ioan Stan dă citire acestei stenograme.  

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău menţionează că este în posesia 

adresei înaintate Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, făcută în temeiul art.75 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, subliniind încă o dată că semnatarii acestei 

adrese sunt membrii ai Grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat Liberal,  

Alianţei Politice al Partidului Social Democrat şi al Partidului Conservator, precum şi al 

minorităţilor naţionale. În continuare, Domnia sa dă citire unui fragment din respectiva 

adresă : „solicităm înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului de 

calcul al actualelor tarife plătite de consumatori români de gaze naturale şi a modului în 

care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a permis nejustificat 

şi chiar a încălcat contractele de privatizare, majorările succesive de tarife. În acest 

scop, a fost întocmit Proiectul alăturat de autori ai Camerei Deputaţilor”. 
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Domnul William Gabriel Brînză este de părere că ar trebui văzut ce este 

specificat în Regulamentul Camerei Deputaţilor privind posibilitatea înfiinţării unei astfel 

de comisii de anchetă parlamentară în cadrul unei comisii permanente, iar dacă acest 

lucru este posibil, atunci propunerea domnului vicepreşedinte Adrian Gurzău să fie 

supusă la vot. 

Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora precizează faptul că,                  

în legislatura anterioară, pe acest subiect, s-a început o cercetare procedându-se la 

audierea conducerii Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea în Domeniul Energiei 

cu privire la un aspect însă, nu al analizei pe fond al acestei activităţi care, 

regulamentar, se află în subordinea Comisiei pentru industrii şi servicii, ci s-a început o 

cercetare asupra unei chestiuni pe care comisia noastră a considerat că este vorba de 

un abuz : lipsa de transparenţă vis a vis de  majorarea tarifelor gazelor naturale.                 

Ca atare, s-a considerat necesar ca opinia publică să fie informată pe acest subiect. 

Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora precizează că iniţiativa 

domnului vicepreşedinte Adrian Gurzău este una lăudabilă şi de susţinut, iar în ceea ce 

priveşte înfiinţarea unei comisii de anchetă parlamentară, conform Regulamentului 

Camerei Deputaţilor, ea se constituie oricum atâta vreme cât întruneşte numărul de 

semnături şi nimeni nu poate stopa această iniţiativă, pentru nici un motiv.                 

De asemenea, trebuie văzut faptul că în Regulamentul Camerei Deputaţilor, atunci 

când se vorbeşte despre înfiinţarea unei astfel de comisii de anchetă parlamentară, în 

cadrul oricărei comisii permanente, se ajunge tot la plen. Dacă se doreşte o cercetare, 

un număr de deputaţi stabiliţi de către plenul comisiei, pot să meargă la Autoritatea 

Naţională pentru Reglementarea în Domeniul Energiei pentru purtarea unor discuţii, iar 

în urma acestora, comisia să fie informată. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa consideră că demersul înfiinţării 

unei astfel de comisii de anchetă parlamentară este unul lăudabil : măcar pentru 

transparenţă şi pentru a putea pune la dispoziţia populaţiei informaţii cu privire la modul 

de calcul a actualelor tarife privind gazele naturale. 
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Domnul preşedinte Ioan Stan supune la vot propunerea domnului 

vicepreşedinte Adrian Gurzău, de înfiinţare a comisiei de anchetă parlamentară privind 

clarificarea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs majorarea tarifelor 

reglementate în sectorul gazelor naturale. 

Supusă la vot, propunerea a fost votată cu 5 voturi „pentru” şi 2 „abţineri”. 

 

În finalul discuţiilor, domnul preşedinte Ioan Stan propune ca, până 

săptămâna viitoare, membri comisiei să studieze Proiectul de Hotărâre privind 

înfiinţarea comisiei de anchetă parlamentară, proiect întocmit de către domnul 

vicepreşedinte Adrian Gurzău şi în şedinţa de săptămâna viitoare, discuţiile pe această 

temă să fie reluate. 

În continuarea şedinţei, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău supune 

atenţiei plenului, un articol din presă având ca obiect o situaţie în care o persoană, 

medic fiind, a ucis soţia amantului, după care a tranşat-o. A fost condamnată la 

închisoare, dar în momentul de faţă aceasta a fost eliberată, având dreptul de a 

profesa în continuare. 

Doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu propune ca aceste cazuri 

incluse la punctul „Diverse” să fie, pe viitor, totuşi incluse pe Ordinea de zi, astfel încât 

ele să poată fi studiate din timp de către membri comisiei, putându-se în acest fel să se 

poarte discuţii. 

Doamna consilier Cornelia Costin informează plenul comisiei de faptul că 

articolul respectiv a apărut în ziarul „Libertatea” cu titlul „Doctoriţa ucigaşă poate 

profesa din nou”. Este vorba despre un medic care a anesteziat soţia amantului, după 

care a tranşat-o în bucăţi. A fost condamnată la închisoare, dar a fost eliberată pentru 

„purtare bună” după 14 ani.  

Pe acest subiect, doamna consilier Cornelia Costin informează membri 

comisiei asupra faptului că, în urma discuţiilor ce le-a avut cu domnul vicepreşedinte 

Adrian Gurzău, s-a considerat oportun a se solicita un punct de vedere din partea 

Ministerului Sănătăţii. 
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Domnul preşedinte Ioan Stan propune ca, până săptămâna viitoare, 

doamna consilier Cornelia Costin să se informeze mai bine asupra acestei situaţii, iar 

discuţiile pe această temă să fie reluate. 

În încheierea şedinţei, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău doreşte să 

precizeze două aspecte : 

• reiterează rugămintea ca, până săptămâna viitoare, membri 

comisiei să studieze Proiectul de Hotărâre privind infiinţarea comisiei de anchetă 

parlamentară, astfel încât ulterior să se discute atât Regulamentul de organizare şi 

funcţionare, cât şi componenţa membrilor ce vor face parte din comisia de anchetă 

parlamentară ; 

• în ziua de luni, 6 martie a.c., în subcomisia de specialitate, au fost 

primiţi în audienţă reprezentanţii Asociaţiei pentru Apărarea Libertăţilor Publice.                  

În urma discuţiilor, aceştia au fost rugaţi să întocmească un nou memoriu în care să se 

specifice clar care este abuzul pentru care comisia noastră a fost sesizată, fapt ce s-a 

şi întâmplat. Dacă se doreşte mai multe informaţii, acestea pot fi oferite ulterior de către 

domnul consilier Iorga Nicolae care a participat la această audiere, existânt totodată şi 

posibilitatea studierii stenogramei discuţiilor purtate cu ocazia acestei audieri. 

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                  

Ioan Stan declară şedinţa închisă. 

 

În zilele de 8 şi 9 aprilie 2009, domnii deputaţii 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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