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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 7, 8 şi 9 aprilie 2009 

 
Şedinţa comisiei din 7 aprilie 2009 

 
La şedinţă au participat 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 au fost conduse de domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedinte al comisiei. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost 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. 

La primul punct al ordinei de zi, membrii comisiei au procedat 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. 
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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. 

În urma prezentării punctelor de vedere şi a discuţiilor purtate în plenul Comisiei, 

au fost reţinute următoarele chestiuni : 

Legalitatea constituirii siturilor de importanţă comunitară şi a ariilor protejate 

specială avifaunistică, inclusiv formularea unor critici privind modalitatea în care au fost 

întreprinse măsurile de informare şi conştientizare a comunităţii locale. 

Domnii deputaţii au insistat, de asemenea, asupra faptului că, reprezentanţilor 

consiliului local nu li s-a adus la cunoştinţă raţiunile ştiinţifice ce au condus la instituirea 

ariilor protejate „Natura 2000” pe teritoriul comunei Valea Teilor. 

Domnul Primar al comunei Valea Teilor, în numele consiliului local, înţelegând 

importanţa măsurilor de protejare a mediului înconjurător, a considerat totuşi că, 

includerea practic a întregii suprafeţe de 5200 ha. de teren, inclusiv al suprafeţei de 

teren intravilan al comunei, în programul „Natura 2000”, creează probleme atât privind 

dezvoltarea socio-economică a localităţii, cât şi a proprietarilor de teren în ceea ce 

priveşte utilizarea în diferite scopuri a acestor suprafeţe pe care le deţin. 

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

precizat 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 ; 
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•   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 obiectivele acestei acţiuni şi să solicite informaţii suplimentare ; 

•   pe de altă parte, desemnarea siturilor „Natura 2000” s-a făcut pe baza unor 

criterii bineprecizate şi binereglementare, 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. 

În finalul discuţiilor, reprezentanţii Ministerului Mediului au informat 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. 

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

domnul Primar al comunei Valea Teilor, membrii comisiei au hotărât, 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 
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• 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 a supus atenţiei 

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

în număr de 20. 

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

memoriul nr. 14.083, înaintat de către domnul Handrea Ioan din Cluj şi la memoriul            

nr. 14.092 înaintat comisiei de către Uniunea Naţională a Barourilor din România. 

În primul caz, comisia a hotărât transmiterea memoriului 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.  

În cel de-al doilea caz, membri comisiei au hotărât transmiterea memoriului către 

Ministerul Justiţiei şi Lbertăţilor Cetăţeneşti, 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 a adresat 

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 şi  în ziua de joi, 16 aprilie a.c. : domnul deputat 

Adrian Gurzău – vicepreşedinte al comisiei. 
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La punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a supus 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 a menţionat că şi adresa 

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

Primar General sau a domnului Viceprimar. 

Astfel, domnul preşedinte Ioan Stan a propus : 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 au hotărât 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 a înştiinţat membri 

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

cuprinsul căruia se vorbeşte despre refuzul urmaşilor lui Eugen Ionesco 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. Domnul preşedinte Ioan Stan a propus 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 a supus atenţiei plenului discutarea înfiinţării unei comisii de anchetă 

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

tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale.  
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De asemenea, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a precizat faptul că a 

adresat deja un memoriu către Biroul Permanent al 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.  

Doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu a informat 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. 

Vis a vis de cele spuse de către doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu, 

domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a subliniat 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.  

Domnul preşedinte Ioan Stan a informat plenul comisiei asupra conţinutul 

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

anchetă parlamentară şi a supus la vot această propunere.  

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu 5 voturi „pentru” şi 2 „abţineri”. 
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În finalul discuţiilor, domnul preşedinte Ioan Stan a propus 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 a supus 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.     

Ca mod de analiză şi verificare ar trebui sesizat Ministerul Sănătăţii. 

Domnul preşedinte Ioan Stan a propus ca, până săptămâna viitoare, doamna 

consilier căreia i-a fost repartizat dosarul, să se informeze mai bine asupra acestei 

situaţii, iar discuţiile pe această temă să fie reluate. 

În încheierea şedinţei, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a mai informat 

plenul asupra faptului că, 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. De asemenea, pentru mai multe informaţii, colegii deputaţi pot discuta cu 

domnul consilier Iorga Nicolae care a participat la respectiva audiere şi totodată, pot să 

consulte şi stenograma discuţiilor purtate. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte Ioan Stan 

a declarat 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.  

 

                    P R E Ş E D I N T E, 
 

                                                                   Ioan Stan 
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