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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 8 şi 10 septembrie 2015 

 
Şedinţa comisiei din 8 septembrie 2015 

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

preşedinte, Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec – 

vicepreşedinte, Luminiţa Pachel Adam – vicepreşedinte, Scarlat Iriza – 

secretar, Ghervazen Longher – secretar, Cristian Buican, Ionel Palăr,                        

Nuţu Fonta, Gheorghe Ialomiţianu, Adrian Gurzău, Martin Eduard-Stelian,                  

Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu, Moisii Constantin,                  

Rotaru Răzvan 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.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 31 august –                 

4 septembrie 2015. 
2.      Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie. 

3.      Diverse. 

4.      Activitate pe subcomisii de analiză.     

La primul punct al ordinii de zi:  

Membrii Comisiei au luat în discuţie situaţia dosarelor intrate la 

comisie în perioada 31 august – 4 septembrie 2015,  în număr de 23. 

Studiind borderoul de şedinţă şi în urma discuţiilor purtate cu privire la 

aspectele semnalate de către petiţionari, s-au solicitat mai multe informaţii cu 

privire la dosarele: nr.18.510 adresat Comisiei noastre de către domnul 

Nicolae Petre din Ploieşti, judeţul Prahova şi nr.18.511 adresat Comisiei 

noastre de către domnul  Tutulan Claudian din comuna Grojdibodu, judeţul Olt, 

în acest caz membrii comisiei hotărând – în unanimitate – invitarea la un dialog 
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atât a petiţionarului, cât şi a conducerii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România, în subcomisia de specialitate, pentru data de 

16 septembrie 2015, orele 13:00 şi respectiv 13:30.  

Referitor la demersurile propuse vizând memoriile susmenţionate, 

dar şi la modul de analiză şi verificare a celorlalte memorii înscrise în borderoul 

de şedinţă, membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse.  

La punctul doi al ordinii de zi, s-a stabilit să se acorde                   

audienţe cetăţenilor, după cum urmează: în ziua de marţi, 15 septembrie a.c.: 
doamna deputat Luminiţa-Pachel Adam – vicepreşedinte; în ziua de miercuri, 

16 septembrie a.c.: domnul deputat Eugen Constantin Uricec -  

vicepreşedinte şi în ziua de joi, 17 septembrie a.c.: domnul deputat                     

Paul Dumbrăvanu - vicepreşedinte. 

La punctul “Diverse”: 

• domnul preşedinte Mircea Man, referindu-se la cazuistica 

variată adusă la cunoştinţa Comisiei, a propus plenului ca în actuala sesiune 

parlamentară să se identifice principalele teme sesizate în mod recurent de 

către petiţionari. În funcţie de rezultatul analizei, membrii Comisiei vor putea 

aprecia asupra demersurilor ce urmează a se iniţia conform prevederilor 

constituţionale şi regulamentare în cauză. 

• domnul vicepreşedinte Paul Dumbrăvanu a prezentat 

membrilor Comisiei situaţia privind presupusa lipsă a plicurilor din cadrul 

unităţilor aparţinând Poştei Române, precizând că s-ar impune analiza şi 

verificarea acestei probleme.  

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la 

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

După epuizarea discuţiilor în plenul Comisiei, membrii 

subcomisiei de analiză au procedat la purtarea unor discuţii cu domnul  

Manoliu Valentin din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, care a sesizat Comisia 

noastră de mai multe ori, exprimându-şi dorinţa de a fi audiat. După epuizarea 

tuturor discuţiilor, dat fiind faptul că domnul Manoliu Valentin a lăsat la Comisie 

un nou memoriu însoţit de un set de documente, membrii subcomisiei de 

analiză au hotărât transmiterea respectivului memoriu către conducerile 
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Inspectoratului General al Poliţiei Române, Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 1, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi 

Consiliului Superior al Magistraturii, după primirea răspunsurilor Comisia 

urmând a aprecia asupra oportunităţii demersurilor ulterioare ale analizei.  

 

La şedinţa din 10 septembrie 2015 au participat membrii 

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

vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte, Luminiţa Pachel 

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

secretar, Cristian Buican, Ionel Palăr, Nuţu Fonta, Gheorghe Ialomiţianu, 

Adrian Gurzău, Martin Eduard-Stelian, Călin-Vasile-Andrei Matei,            

Constantin Mazilu, Moisii Constantin, Rotaru Răzvan şi Ioan Stan.  

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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