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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 5, 6, 7 şi 8 decembrie 2011 
 

Şedinţa comisiei din 6 decembrie 2011 : 
 
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – 

preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte, 

Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – 

secretar, William Gabriel Brînză, Damian Ioan, Marian Dan Mihai, Nicolae Stan şi 

Eugen Constantin Uricec, iar domnul deputat Borbely Laszlo este absent.  

Lucrările comisiei au fost conduse de către domnul Ioan Stan – 

preşedinte al comisiei. 

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

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 28 noiembrie –                  

2 decembrie 2011. 
2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 13, 14 şi                  

15 decembrie 2011. 

3.   Activitate pe subcomisii de analiză. 

4.   Diverse. 
La primul punct al ordinii de zi, respectiv analiza dosarelor înregistrate 

la comisie în perioada 28 noiembrie – 2 decembrie 2011, în număr de 10, membrii 

comisiei au solicitat informaţii cu privire la dosarele: nr. 16.215 adresat de către 

S.C.”CONPRIN” S.A. şi semnat de către domnul inginer Valerian Turiceanu din 

Localitatea Dărmăneşti, judeţul Suceava; nr. 16.216 adresat de către Corpul de Control 

Petiţii şi Abuzuri – Federaţia Sindicatelor Meseriaşilor şi Comercianţilor Particulari din 

România din Municipiul Craiova, judeţul Dolj; nr. 16.221 adresat de către Grupul de 

Susţinere a Proiectului “Roşia Montana” din judeţul Alba şi nr. 16.224 adresat de către 
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doamna Stan Ruxandra din localitatea Mihai Viteazu, judeţul Constanţa. 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 13, 14 şi 15 decembrie 2011, domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul după cum urmează: în ziua de marţi, 13 decembrie a.c.: domnul deputat                  

Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 14 decembrie 

a.c. : domnul deputat  Eugen Constantin Uricec şi în ziua de joi, 15 decembrie a.c.: 

domnul deputat Dumitru Boabeş – secretar al comisiei. 

La punctul Diverse, domnul consilier şef serviciu Marin Gheorghe a 

adus la cunoştinţa membrilor comisiei următoarele: 

• în legătură cu invitaţia la audiere a domnului Daniel Petru Funeriu - 

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, programată pentru data de                  

6 decembrie 2011, ora 13:30, acesta a transmis Comisiei o adresă prin care şi-a 

exprimat indisponibilitatea prezentării sale la audiere, având în vedere pregătirile 

necesare  pentru Şedinţa de Guvern programată tot în ziua de 6 decembrie a.c.                 

Cu această ocazie, domnul Ministru Daniel Petru Funeriu a adresat rugămintea ca 

această invitaţie la audiere să fie reprogramată pentru ziua de marţi, 13 decembrie 

a.c., ora 13:30. Membrii comisiei şi-au exprimat prin vot – în unanimitate – acordul faţă 

de ziua şi ora susmenţionată.  

• în legătură cu invitaţia la audiere a domnului Teodor Niţulescu – 

Prefectul Judeţului Teleorman, programată să aibe loc în ziua de marţi, 6 decembrie 

a.c., ora 14:30, s-a primit o adresă din partea Prefecturii judeţului Teleorman prin care 

se face cunoscut Comisiei faptul că domnul Teodor Niţulescu nu poate participa la 

audiere întrucât acesta se află în concediu medical, cu menţiunea că domnul Teodor 

Niţulescu,  contactat telefonic de către reprezentanţii Prefecturii judeţului Teleorman,        

şi-a exprimat acordul de a da curs invitaţiei la o dată ulterioară ce va fi stabilită de 

comun acord. Membrii comisiei au hotărât prin vot – în unanimitate - ca audierea 

domnului Teodor Niţulescu – Prefectul judeţului Teleorman să se desfăşoare în 

ziua de marţi, 13 decembrie 2011, ora 14:15.  
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În legătură cu audierea domnului Claudiu-Iorga Palaz – Prefectul 

Judeţului Constanţa, precum şi a domnului Tusac Mihai Claudiu – Primarul Municipiului 

Mangalia, domnul preşedinte Ioan Stan a reamintit plenului hotărârea luată în şedinţa 

comisiei din 29 noiembrie 2011 de invitare a acestora la audiere, în plenul Comisiei,              

în ziua de marţi, 13 decembrie a.c., ora 14:30, în legătură cu aspectele semnalate în 

memoriul adresat de către domnul Tusac Mihai Claudiu – primarul Municipiului 

Mangalia în cuprinsul căruia acesta apreciază ca nelegal şi abuziv Ordinul Prefectului 

Judeţului Constanţa prin care s-a dispus încetarea mandatului său de primar al 

Municipiului Mangalia. 

 

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

„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 

 

Şedinţele comisiei din 5, 7 şi 8 decembrie 2011: 

La şedinţe au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan - 

preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte, 

Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – 

secretar, William Gabriel Brînză, Damian Ioan, Marian Dan Mihai, Nicolae Stan şi 

Eugen Constantin Uricec, iar domnul deputat Borbely Laszlo a fost absent.  

 

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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