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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 3, 4 şi 5 februarie 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 3 februarie 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,                

Mihail Boldea, William Gabriel Brînză, Petru Farago, Octavian-Marius Popa, Andrei-

Valentin Sava şi Ioan Ţintean. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Ioan Stan - preşedintele 

comisiei.  

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

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 26 - 30 ianuarie 2009. 
2. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 9 – 13 februarie 2009. 

3. Activitate în subcomisiile de analiză. 

4. Diverse. 

La primul punct al ordinei de zi : 

• domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei membrilor comisiei analiza 

aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie, în perioada 26 - 30 ianuarie  

2009. Membrii comisiei au fost informaţi asupra aspectelor semnalate de către cetăţeni, 

în cele 23 memorii înregistrate în perioada de referinţă, exprimându-şi acordul faţă de 

soluţiile propuse de compartimentul tehnic privind modul de analiză şi verificare, într-o 

primă etapă.  
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La punctul doi al ordinei de zi :  

• domnul preşedinte Ioan Stan a informat plenul comisiei asupra faptului că 

în fiecare săptămână, în zilele de marţi, miercuri şi joi, între orele 10:00 şi 14:00, se pot 

acorda audienţe cetăţenilor care îşi exprimă această doleanţă. Audienţele sunt 

acordare de către un coleg deputat, membru al comisiei, împreună cu un consilier sau 

expert. În acest sens, domnul preşedinte Ioan Stan a menţionat faptul că, de comun 

acord cu Biroul comisiei, se va stabili un grafic pentru stabilirea programului de 

audienţe. Doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu îşi exprimă disponibilitatea 

participării la audienţele ce vor fi acordate cetăţenilor, cu precizarea că în ziua de 

miercuri a fiecărei săptămâni, Domnia sa acordă audienţe în Colegiu, urmare acestui 

fapt nu va putea fi trecută în grafic, decât pentru zilele de marţi sau de joi. 

• În continuare, domnul preşedinte Ioan Stan informează plenul comisiei 

asupra repartizării petiţiilor – în anul 2008 – pe cele patru subcomisii de lucru, astfel :: 

în subcomisia I, au fost repartizate 318 petiţii, în subcomisia II - 23 petiţii,                  
în subcomisia III – 87 petiţii şi în subcomisia IV – 211 petiţii. Ca atare, Domnia sa a 

considerat că propunerile ce s-au făcut în şedinţa de săptămâna trecută, referitoare la 

unificarea subcomisiilor II şi III, sunt justificate. Faţă de această situaţie, membrii 

comisiei au fost de acord cu noua structură a subcomisiilor de analiză, respectiv 

păstrarea aceleiaşi forme a subcomisiilor I şi IV, iar subcomisiile II şi III să fie unificate. 

Astfel, pentru funcţia de preşedinte, pe fiecare subcomisie în parte, s-au stabilit 

următoarele : Subcomisia I – să fie condusă de către doamna deputat Alina-Ştefania 

Gorghiu – vicepreşedinte al comisiei ; Subcomisia II (prin unificarea subcomisiilor II şi 

III) – să fie condusă de către doamna deputat Luminiţa Iordache – secretar al comisiei ; 

Subcomisia IV – să fie condusă de către domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedinte al comisiei. 

La punctul „Diverse” :  

• doamna vicepreşedinte Alina Ştefania Gorghiu a propus transmiterea                

- prin e-mail - a procesului-verbal al şedinţei pentru o mai bună păstrare în memoriile şi 

aducere aminte a celor discutate în şedinţa din săptămâna anterioară. 
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• domnul deputat William Gabriel Brînză, referindu-se la eventualitatea 

imposibilităţii de prezentare a miniştrilor, în faţa comisiei, atunci când aceştia sunt 

invitaţi, a dorit să precizeze faptul că discuţiile să se poarte măcar la nivel de Secretar 

de Stat, fiind de neacceptat  prezenţa unui director de direcţie sau funcţionari din 

minister. Domnul preşedinte Ioan Stan şi-a exprimat acordul faţă de această precizare,               

cu menţiunea că – dacă va fi cazul – comisia va insista asupra invitării ministrului. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                 

Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 

 

În data de 4 şi 5 februarie 2009, domnii deputaţii şi-au desfăşurat 

activitatea  pe cele patru 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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