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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 26, 27, 28 şi 29 ianuarie 2009 

 
Şedinţa comisiei din 27 ianuarie 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 a fost adoptată în următoarea formulă : 

1. Dezbaterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru 

cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii. 
2. Repartizarea deputaţilor pe subcomisiile de analiză ale Comisiei pentru 

cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii. 
3. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  5 - 26 ianuarie 2009. 
4. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
 

La primul punct al ordinei de zi : 

• domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei membrilor comisiei, 

dezbaterea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii. În urma discuţiilor purtate, s-a stabilit ca                  

– în termen de două săptămâni – fiecare membru al comisiei să prezinte eventualele  

propuneri de modificare şi completare a regulamentului comisiei. 
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• doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu a solicitat secretariatului 

tehnic al comisiei întocmirea unei liste care să cuprindă toate e-mail-urile membrilor 

comisiei, astfel încât fiecare coleg să poată vedea - în format electronic - respectivele 

propuneri de modificare şi completare asupra regulamentului. De asemenea, Domnia 

sa a menţionat faptul că ar fi deosebit de util ca secretariatul să centralizeze toate 

aceste date, pentru a se evita regăsirea unei aceleiaşi propuneri pe mai multe liste, iar                  

– cu două zile înainte – de şedinţa comisiei, toţi membrii comisiei să intre în posesia 

listelor centralizate ce vor cuprinde eventualele propuneri de modificare şi completare 

la Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei. Supusă la vot, această 

propunere a fost adoptată în unanimitate. 

La punctul doi al ordinei de zi : 

•  domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului, repartizarea 

tuturor membrilor comisiei pe cele patru subcomisii de analiză, stabilite deja din 

legislatura trecută. Astfel, Domnia sa a adresat rugămintea ca – în termen de o 

săptămână – fiecare coleg deputat, membru al comisiei, să studiere tabelul privind 

domeniile ce ţin de fiecare subcomisie de analiză şi să opteze pentru subcomisia din 

care doreşte să facă parte. De asemenea, domnul preşedinte Ioan Stan a mai precizat 

şi faptul că preşedinţii de subcomisii pot fi doar membrii Biroului comisiei, respectiv 

vicepreşedinţii şi secretarii. Referitor la actuala structură a subcomisiilor de analiză, 

domnul deputat Ioan Ţintean a propus unificarea celor două subcomisii de analiză, II şi 

III, Subcomisiile I şi IV rămânând în forma lor iniţială. Doamna vicepreşedinte Alina-

Ştefania Gorghiu a adresat rugămintea stafului tehnic, potrivit căreia – până săptămâna 

viitoare – să se întocmească o statistică privind numărul de petiţii repartizate pe cele 

patru subcomisii de lucru, din ultima perioadă. 

La punctul trei al ordinei de zi : 

• domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului analiza aspectelor 

sesizate în memoriile înregistrate la comisie, în perioada 5 – 26 ianuarie  2009. 
Studiind borderoul de şedinţă întocmit, membrii comisiei au fost informaţi asupra 

aspectelor semnalate de către cetăţeni, în cele 29 memorii înregistrate în perioada de 
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referinţă, aceştia exprimându-şi acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul 

tehnic privind modul de analiză şi verificare, într-o primă etapă.  

• în mod distinct, domnul deputat Octavian-Marius Popa a solicitat 

informaţii cu privire la memoriul domnului Ganea Dorin Gherasim din Bucureşti. 

Domnul consilier căruia i-a fost repartizat memoriul, a precizat faptul că petiţionarul a 

fost în audienţă la comisie, în urma acestei audienţe, precum şi din actele depuse la 

dosar, s-a putut constata că petentul se află într-un proces aflat încă pe rol, situaţie în 

care comisia noastră nu poate interveni deocamdată.  

• domnul deputat William Gabriel Brînză, referindu-se la sesizarea 

adresată de către domnul Milea Marian din Bucureşti, prin care îşi exprimă 

nemulţumirea faţă de soluţionarea unei plângeri penale, a solicitat secretariatului tehnic 

al comisiei ca, pe viitor, să se dea o exprimare mai clară în ceea ce priveşte obiectul 

dosarelor înscrise în situaţie, astfel încât să nu se mai creeze confuzii. 

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a adresat rugămintea 

colegilor deputaţi ca – până săptămâna viitoare – fiecare să-şi exprime doleanţele cu 

privire la repartizarea şi aşezarea acestora în birourile comisiei. De asemenea, domnul 

deputat William Gabriel Brînză a solicitat secretariatului tehnic, întocmirea unei liste 

care să cuprindă numele şi prenumele tuturor consilierilor şi experţilor comisiei, 

pregătirea profesională a acestora, precum şi numerele de telefon şi adresele                 

de e-mail. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                 

Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 

În data de 26, 28 şi 29 ianuarie 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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