
Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții 
Telefon: 021/414.11.60, 021/414.11.61; Fax: 021/312.34.96; e-mail: cp14@cdep.ro 1/2 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupției și pentru Petiții 

  

  
 

 
 
 

 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din 27, 28, 29 şi 30 august 2018 

 

                  Şedinţa comisiei din 27 august 2018: 

La şedinţa din 27 august 2018 au participat membrii comisiei, respectiv:               

Balan Ioan – preşedinte, Lovin Dumitru – vicepreşedinte, Boboc Valentin Gabriel – 

vicepreşedinte, Antal Istvan-Janos, Goga Octavian, Ionescu George, Mărgărit 

Mitică-Marius, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Ponta Victor-Viorel şi Şarapatin Elvira. 

Au fost absenţi doamna deputat Cosma Lavinia-Corina – vicepreşedinte, domnul 

deputat  Dunava Costel Neculai – secretar şi domnul deputat Prisnel Adrian-

Claudiu – secretar. 

                 Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Balan.    

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

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 10 iulie – 24 august 2018. 

2.   Diverse. 

3.   Activitate pe subcomisii de analiză.  

 

Membrii Comisiei au luat în discuţie situaţia dosarelor intrate la comisie 

în perioada 10 iulie – 24 august 2018,  în număr de 55. Urmare studierii 

borderoului de şedinţă cuprinzând dosarele înregistrate în perioada de referinţă, s-

au solicitat mai multe informaţii cu privire la dosarele: nr. 20.173 din 10 iulie 2018, 

adresat Comisiei noastre de către numitul C.R.A., deţinut în Penitenciarul Rahova, 

Municipiul Bucureşti; nr. 20.187 din 7 august 2018, adresat Comisiei noastre                   

de către domnul I.D, preşedintele unei asociaţii din Municipiul Bucureşti; nr. 20.189 

din 7 august 2018, adresat Comisiei noastre de către domnul I.S., din localitatea 

La primul punct al ordinii de zi:  
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Paşcani, judeţul Iaşi; nr. 20.198 din 7 august 2018, adresat Comisiei noastre                   

de către domnul N.C. şi doamna N.A. din oraşul Ploieşti, judeţul Prahova;                      

nr. 20.203 din 7 august 2018, adresat Comisiei noastre de către numitul F.C., 

deţinut în Penitenciarul Giurgiu, judeţul Giurgiu şi nr. 20.221 din 21 august 2018, 

adresat Comisiei noastre de către domnul V.I.  din Municipiul Bucureşti. 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

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

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

„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Balan a declarat şedinţa închisă. 

 
Şedinţele comisiei din 28, 29 şi 30 august 2018: 
 

   La şedinţa comisiei din 28 august 2018 au participat membrii 

comisiei, respectiv: Balan Ioan – preşedinte, Lovin Dumitru – vicepreşedinte, Boboc 

Valentin Gabriel – vicepreşedinte, Antal Istvan-Janos, Goga Octavian, Ionescu 

George, Mărgărit Mitică-Marius, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Ponta Victor-Viorel şi               

Şarapatin Elvira. Au fost absenţi doamna deputat Cosma Lavinia-Corina – 

vicepreşedinte, domnul deputat Dunava Costel Neculai – secretar şi domnul 

deputat Prisnel Adrian-Claudiu – secretar. 

La şedinţele comisiei din 29 şi 30 august 2018 au participat membrii 

comisiei, respectiv: Balan Ioan – preşedinte, Lovin Dumitru – vicepreşedinte,                

Boboc Valentin Gabriel – vicepreşedinte, Antal Istvan-Janos, Goga Octavian, 

Ionescu George, Mărgărit Mitică-Marius, Pistru-Popa Eusebiu-Manea şi               

Şarapatin Elvira. Au fost absenţi doamna deputat Cosma Lavinia-Corina – 

vicepreşedinte, domnul deputat Dunava Costel Neculai – secretar, domnul deputat 

Prisnel Adrian-Claudiu – secretar şi domnul deputat Ponta Victor-Viorel – membru. 

În zilele 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, 

 
Ioan Balan 
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