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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 19, 20 şi 21 iunie 2012 

 
Şedinţa comisiei din 19 iunie 2012 
La şedinţă au fost prezenţi membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – 

preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – 

vicepreşedinte, Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - 

secretar, Dumitru Boabeş – secretar, William Gabriel Brînză, Damian Ioan,   

Marian Dan Mihai, Nicolae Stan şi Eugen Constantin Uricec. 

Lucrările comisiei au fost conduse de către domnul Ioan Stan – 

preşedinte al comisiei. 

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

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 11 - 15 iunie 2012. 

2. Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie în 

perioada 26, 27 şi 28 iunie 2012. 

3.   Activitate pe subcomisii de analiză. 

4.   Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan 

supune atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 11 - 15 

iunie 2012, în număr de 18. Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au 

solicitat informaţii cu privire la dosarele: nr. 16.569, adresat comisiei noastre de 

către domnul Dumitrescu Mircea din Municipiul Arad, judeţul Arad şi nr. 16.573, 

adresat comisiei noastre de către domnul Rusnac Anatolie, cetăţean român şi 

moldovean, cu domiciliul în Republica Moldova. 
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Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, 

membrii comisiei, prezenţi la şedinţă, şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile 

propuse de compartimentul tehnic. 

La punctul doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor                  

la comisie, în zilele de 26, 27 şi 28 iunie 2012 domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul după cum urmează : în ziua de marţi, 26 iunie a.c.: domnul deputat  

Octavian Marius Popa - vicepreşedinte; în ziua de miercuri, 27 iunie a.c.: domnul 

deputat Eugen Constantin Uricec şi în ziua de joi, 28 iunie a.c.: domnul deputat 

Dumitru Boabeş – secretar al comisiei. 

La punctul „Diverse” domnul vicepreşedinte Octavian Marius Popa 

informează plenul comisiei asupra concluziilor desprinse în urma discuţiilor ce au 

avut loc în ziua de 14 iunie a.c., în subcomisia de specialitate, cu domnul Secretar 

de Stat Paraschiv Gigel – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cu domnul Doinel Dinuică – Prorector al 

Universităţii “Spiru Haret”, pe marginea aspectelor semnalate în memoriul 

Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii „Spiru Haret”. 

În urma discuţiilor purtate, s-a stabilit ca în perioada imediat 

următoare conducerea Universităţii „Spiru Haret” împreună cu conducerea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să se întâlnească şi să 

poarte discuţii în vederea clarificării şi găsirii unei soluţii pentru rezolvarea 

situaţiei, respectiv pentru posibilitatea eliberării formularelor pentru diplomele de 

licenţă pentru promoţia 2008-2009. 

Membrii comisiei au hotărât transmiterea către asociaţia petiţionară a 

unei Sinteze a Stenogramei discuţiilor purtate cu domnul Secretar de Stat 

Paraschiv Gigel – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului şi cu domnul Doinel Dinuică – Prorector al Universităţii 

“Spiru Haret” din data de 14 iunie a.c. 

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

„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 
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La şedinţele din 20 şi 21 iunie 2012, au fost prezenţi membrii 

comisiei, respectiv : Ioan Stan – preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte,                  

Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte, Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, 

Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – secretar, William Gabriel 

Brînză, Damian Ioan, Marian Dan Mihai, Nicolae Stan şi Eugen Constantin Uricec. 

 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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