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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 9, 10, 11 şi 12 decembrie 2013 

 
 

Şedinţa comisiei din 10 decembrie 2013 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv: Mircea Man - 

preşedinte, Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec – 

vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar, Ghervazen Longher – secretar, 

Cristian Buican, Gheorghe Coman, Ionel Palăr, Nuţu Fonta, Adrian Gurzău, 

Luminiţa-Pachel Adam, Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu,                  

Moisii Constantin şi Ioan Stan. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte                

Mircea Man. 

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

1.  Adoptarea Raportului de activitate al Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii pe Semestrul I al anului 2013. 

2.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 18 noiembrie –                 

6 decembrie 2013. 
3. Stabilirea programului de activitate pe perioada vacanţei 

parlamentare  (1 – 31 ianuarie 2014). 
4.    Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie. 

5.    Diverse. 

6.    Activitate pe subcomisii de analiză.  

 

La primul punct al ordinii de zi:  

Domnul preşedinte Mircea Man a supus atenţiei plenului, spre 

dezbatere şi aprobare, Raportul privind activitatea Comisiei pentru Cercetarea 

Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii pe Semestrul I, al anului in curs. 
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În urma discuţiilor purtate privind conţinutul respectivului raport, 

domnul preşedinte Mircea Man a supus la vot adoptarea acestuia.                          

Raportul de activitate al comisiei pe Semestrul I al anului 2013 a fost adoptat 

de către membrii comisiei cu majoritate de voturi, urmând a se întocmi adresa 

de înaintare al acestuia către Biroul Permanent pentru prezentare în plenul 

Camerei Deputaţilor. 

La punctul doi al ordinii de zi:  
Membrii comisiei au luat în discuţie situaţia dosarelor intrate la 

comisie în perioada 18 noiembrie – 6 decembrie 2013, în număr de 36. 

În urma prezentării borderoului de şedinţă cuprinzând dosarele 

înregistrate la comisie în perioada susmenţionată, s-au solicitat mai multe 

informaţii cu privire la dosarele: nr. 17.451, adresat comisiei noastre de către 

domnul Becsek-Garda Dezso din Municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita;              

nr. 17.453, adresat comisiei noastre de către domnul Moroşanu Constantin din 

Vaslui, judeţul Vaslui; nr. 17.463, adresat comisiei noastre de către doamna 

Sîrca Alina Ana din Municipiul Bucureşti; nr. 17.472, adresat comisiei noastre 

de către Asociaţia Română de Hemofilie – preşedinte Daniel Andrei,  cu sediul 

în Tg. Jiu, judeţul Gorj şi nr. 17.478, adresat comisiei noastre de către domnul 

deputat Gurzău Adrian din Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj. 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, 

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

propuse.  

La punctul trei al ordinii de zi, respectiv stabilirea programului de 

activitate pe perioada vacanţei parlamentare  (1 – 31 ianuarie 2014), membrii 

comisiei au hotărât, în unanimitate, ca în perioada respectivă activitatea 

Comisiei să se desfăşoare în zilele de 27, 28, 29 şi 30 ianuarie 2014, având 

următoarea ordine de zi: 

1.    Analiza dosarelor în perioada 16 decembrie 2013 - 24 ianuarie 

2014. 

2.      Activitate pe subcomisii de analiză. 

3.      Diverse. 
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La punctul patru al ordinii de zi, s-a stabilit să se acorde audienţe 

cetăţenilor, după cum urmează: în ziua de marţi, 17 decembrie a.c.: domnul 

deputat Călin-Vasile-Andrei Matei – membru; în ziua de miercuri, 18 

decembrie a.c.: domnul deputat Ioan Stan - membru şi în ziua de joi, 19 

decembrie a.c.: domnul deputat Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte. 

La punctul „Diverse” membrii comisiei au reluat discuţia privind 

memoriul domnului Iacubov Corneliu, în prezent încarcerat în Penitenciarul 

Rahova, care reclamă nefinalizarea unui dosar instrumentat de Direcţia de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.                         

Luând act de cele prezentate, membrii comisiei au hotărât,                         

în unanimitate, transmiterea respectivului memoriu conducerilor Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Consiliului Superior al 

Magistraturii, petiţionarul urmând să fie înştiinţat asupra acestor demersuri prin 

conducerea Penitenciarului Rahova.              .      .  

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

„Diverse”, domnul preşedinte Mircea Man a declarat şedinţa închisă.  

 

La şedinţele din 9, 11 şi 12 decembrie a.c.,  au participat 

membrii comisiei, respectiv: Mircea Man - preşedinte, Paul Dumbrăvanu – 

vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte, Scarlat Iriza – 

secretar, Ghervazen Longher – secretar, Cristian Buican, Gheorghe Coman, 

Ionel Palăr, Nuţu Fonta, Adrian Gurzău, Luminiţa-Pachel Adam, Călin-Vasile-

Andrei Matei, Constantin Mazilu, Moisii Constantin şi Ioan Stan. 

În zilele de şedinţă susmenţionate, membrii comisiei şi-au 

desfăşurat activitatea pe cele trei subcomisii de analiză, 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,    S E C R E T A R, 
 

                   Mircea Man                            Iriza Scarlat 
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