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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 septembrie 2010 

 

 

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 şi Damian Ioan. Domnul deputat Borbely Laszlo şi  doamna 

deputat Elena Udrea fiind absenţi.   

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

 

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

1.  Audierea conducerii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor, în ziua de 7 septembrie a.c., orele 13:00, în legătură cu aspectele ce 

ţin de modalitatea acordării despăgubirilor şi compensaţiilor beneficiarilor legali, 

precum şi cu privire la respectarea unor criterii de transparenţă şi celeritate în procesul 

administrativ de soluţionare a dosarelor aflate în evidenţa instituţiei.  
2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 30 august –                  

3 septembrie 2010.   
3.  Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 14, 15 şi 16 

septembrie 2010. 
4.  Activitate în subcomisiile de analiză. 

5.  Diverse. 



 
 

 2

 

La primul punct al ordinii de zi, în deschiderea audierii reprezentanţilor 

Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, domnul preşedinte Ioan Stan a 

mulţumit invitaţilor pentru participare şi a prezentat o informare privind memoriile 

înregistrate la comisie, în perioada 1 ianuarie – 30 august 2010, înaintate Autorităţii 

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. 

După expunerea acestei informări, domnul preşedinte Ioan Stan  a invitat 

la dialog pe reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, 

respectiv pe doamna preşedintă Crinuţa Nicoleta Dumitrean şi pe domnul 

vicepreşedinte Cătălin Florin Teodorescu. 

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, stenograma audierii 

făcând parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan  a supus 

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 30 august –                  

3 septembrie 2010,  în număr de 7. 

Studiind borderoul de şedinţă, au fost luate în discuţie următoarele 

dosare: nr. 15.275, adresat comisiei noastre de către preşedintele Consiliului Judeţean 

Constanţa – domnul Nicuşor Daniel Constantinescu şi nr.15281, memoriu anonim, 

adresat comisiei noastre de către cetăţeni ai Cartierului Berceni, Sector 4, Bucureşti. 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de corpul de consilieri. 

 

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

programului de audienţe pentru zilel de 14, 15 şi 16 septembrie a.c., după cum 

urmează: pentru 14 septembrie a.c., domnul vicepreşedinte Octavian Marius Popa; 

pentru 15 septembrie a.c., domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău şi pentru 16 

septembrie a.c., domnul secretar Boabeş Dumitru. 
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La punctul diverse, membrii comisiei au convenit asupra invitaţiei la 

discuţii a domnului Nicuşor Daniel Constantinescu – preşedintele Consiliului Judeţean 

Constanţa şi semnatarul memoriului adresat comisiei noastre şi înregistrat cu nr.15275 

şi a  domnului Nadolu Petre, preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea Principiilor 

Europene în Noile Structuri ale Societăţii Româneşti – Filiala Dolj,                 

semnatarul memoriului înregistrat cu nr.15257/15258, în cadrul ulterioarelor şedinţe              

de comisie. 

 

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

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

 

După finalizarea discuţiilor în plen, 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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