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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 10, 11 şi 12  noiembrie 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 10 noiembrie 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, 

William Gabriel Brînză, Petru Farago, Octavian-Marius Popa, iar în locul doamnei 

deputat Elena Udrea fiind prezent domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit 

de către Grupul parlamentar PDL, conform adresei nr.16/810/06.10.2009.  

Lucrările comisiei au fost conduse de către domnişoara Alina-Ştefania 

Gorghiu  - vicepreşedintele comisiei. 

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

1.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 2 – 6 noiembrie 2009. 

2.  Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 17, 18 şi 19 noiembrie 2009. 

3.   Activitate în subcomisiile de analiză. 

4.   Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi :  

• Domnişoara Alina-Ştefania Gorghiu - vicepreşedintele comisiei a 

supus atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 2 – 6 noiembrie 

a.c., în număr de 19. 

• studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat 

informaţii cu privire la memoriile nr. 14.648, 14.649 şi 14.665, adresate de către domnul 
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Dulgheru Constantin din comuna Schitu Goleşti, judeţul Argeş, de către domnul Boaldă 

Marin – administrator al S.C.”Modern” S.R.L. Bucureşti şi de către domnul Iosub Aurel 

Dumitru şi doamna Iosub Rodica, ambii din Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi.                  

În urma discuţiilor s-a stabilit modul de analiză şi verificare a aspectelor semnalate în 

memoriile adresate de aceşti cetăţeni. 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei 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 17, 18 şi 19 noiembrie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul după 

cum urmează : în ziua de marţi, 17 noiembrie a.c. : domnul deputat Dumitru Boabeş; 

în ziua de miercuri, 18 noiembrie a.c. : domnul deputat Octavian-Marius Popa şi                  

în ziua de joi, 19 noiembrie a.c.: domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedinte al 

comisiei. 

  

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

„Diverse”, domnişoara Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte al comisiei a declarat 

şedinţa închisă.  

În zilele de 11 şi 12 noiembrie a.c., 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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