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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 27 şi 29 aprilie 2010 

 
 

Şedinţa comisiei din 27 aprilie 2010 
 
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, 

Octavian-Marius Popa, William Gabriel Brînză. Domnul deputat Borbely Laszlo 

lipseşte, iar în locul doamnei deputat Elena Udrea este prezent domnul deputat                  

Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de către Grupul parlamentar PDL, conform adresei 

nr.16/68/02.02.2010.   

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

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

1. Audierea domnului László Borbély – Ministrul Mediului şi 

Pădurilor, în ziua de 27 aprilie a.c., orele 14:00, cu privire la aspectele semnalate în 

memoriul adresat Comisiei noastre de către domnul Marius Paşcan – Prefectul 

judeţului Mureş şi Direcţia Silvică Mureş, având ca obiect nereguli în preluarea în 

administrare a ariilor naturale protejate din fondul forestier al judeţului Mureş de către 

Ocolul Silvic Gheorgheni. 

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 19 - 23 aprilie 2010. 

3. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 4, 5 şi 6 mai 2010. 

4. Activitate în subcomisiile de analiză. 

5. Diverse. 
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La primul punct al ordinii de zi:  

Membrii comisiei au procedat la audierea domnului László Borbély – 

Ministrul Mediului şi Pădurilor.  Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică. 

În urma purtării discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate : 

• sesizarea conducerii Consiliului Superior al Magistraturii cu 

solicitarea comunicării situaţiei dosarelor soluţionate (sau aflate în curs de soluţionare) 

de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita şi 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni în perioada anilor 2004 – 2009, având 

ca obiect infracţiuni silvice sau retrocedări ilegale, precum şi exploatări ilegale de masă 

lemnoasă din zonele de economie forestieră de pe raza unităţilor de parchet 

susmenţionate. 

• deocamdată să se aştepte expirarea termenului de 6 luni de la 

încheierea contractului de administrare, ca apoi organele abilitate să efectueze 

controlul la Ocolul Silvic Privat Gheorgheni, iar după finalizarea acestuia Comisia 

noastră să fie informată asupra concluziilor desprinse. Cu această ocazie membrii 

comisiei vor putea aprecia asupra oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei în 

această speţă. 

 

La punctul doi al ordinii de zi:  
Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor 

intrate la comisie în perioada 19 - 23 aprilie 2010,  în număr de 18. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu 

privire la memoriile înregistrate sub numerele : 15.012 adresat comisiei noastre de 

către Nicon Petru şi alţii – arestaţi preventiv în Penitenciarul Galaţi şi 15.022 adresat 

comisiei noastre de către doamna Rodean Eleonora din Municipiul Bucureşti. Referitor 

la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii comisiei şi-au exprimat 

acordul faţă de soluţiile propuse de corpul de consilieri. 
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La punctul trei al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la comisie, 

în zilele de 4, 5 şi 6 mai a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul după cum 

urmează : în ziua de marţi, 4 mai a.c. : domnul deputat Radu Eugeniu Coclici – 

secretar al comisiei; în ziua de miercuri, 5 mai a.c. : doamna deputat Alina-Ştefania 

Gorghiu – vicepreşedinte al comisiei şi în ziua de joi, 6 mai a.c.: domnul deputat 

Dumitru Boabeş. 

  

La punctul „Diverse”:  

• reamintind cazul sesizat de către un grup de foşti angajaţi ai 

Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, domnul deputat Octavian-Marius 

Popa doreşte să cunoască stadiul cercetărilor întreprinse. 

• doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu menţionează faptul 

că acest caz se afla deja pe rolul instanţelor judecătoreşti, astfel încât acestea urmează 

a da o decizie. Cazul va rămâne în observaţia membrilor comisiei. 

• conform hotărârii Comisiei pronunţată în şedinţa anterioară,                  

de invitare la audiere în ziua de 4 mai a.c. a conducerii Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei şi a conducerii Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor, domnul consilier şef serviciu Marin Gheorghe informează 

plenul Comisiei de faptul că aceste invitaţii au fost deja remise celor două instituţii. 

 

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

„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă.  

 

La şedinţa din 29 aprilie 2010 au participat membrii comisiei, respectiv :                

Ioan Stan – preşedinte, Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte, Adrian Gurzău – 

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

Dumitru Boabeş, Octavian-Marius Popa, William Gabriel Brînză. Domnul deputat 
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Borbely Laszlo lipseşte, iar în locul doamnei deputat Elena Udrea este prezent domnul 

deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de către Grupul parlamentar PDL, conform 

adresei nr.16/68/02.02.2010.  

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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