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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, 9 şi 10 mai 2012 

 
Şedinţa comisiei din 8 mai 2012 
La şedinţă au fost prezenţi 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, Eugen Constantin Uricec şi Borbely Laszlo.  

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.  Prezentarea Raportului de activitate al comisiei pe Semestrul II al 

anului 2011. 

2.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 23 aprilie – 4 mai 2012. 

3.  Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie în perioada 

15, 16 şi 17 mai 2012. 

4.   Activitate pe subcomisii de analiză. 

5.   Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi:  

În urma discuţiilor purtate privind conţinutul Raportului de activitate 

pe Semestrul II al anului 2011, domnul preşedinte Ioan Stan a supus la vot 

adoptarea acestuia. Cu unanimitate de voturi, Raportul de activitate al comisiei pe 

Semestrul II al anului 2011 a fost  adoptat de către membrii comisiei, urmând a se 

întocmi adresa de înaintare al acestuia către Biroul Permanent pentru prezentare 

în plenul Camerei Deputaţilor. 
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La punctul doi al ordinii de zi:  

Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia 

dosarelor intrate la comisie în perioada 23 aprilie – 4 mai 2012, în număr de 20. 

S-au solicitat informaţii cu privire la dosarele: nr. 16.482, adresat de către domnul 

Moroşan Silviu din Municipiul Suceava, judeţul Suceava şi nr. 16.488, adresat 

comisiei noastre de către domnul Panait  Florin din Municipiul Bucureşti.                       

În privinţa celui de-al doilea memoriu susamintit, în cuprinsul căruia petentul 

formulează o reclamaţie împotriva unui director din cadrul Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor, în persoana doamnei Liliana Iliescu, nemulţumit fiind 

de soluţionarea unei plângeri adresate acestei instituţii, domnul vicepreşedinte 

Adrian Gurzău amintind şi cazul doamnei Ladaru Ileana din Municipiul Bucureşti, 

care sesiza comisia asupra faptului că Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor 

naturale (PAID) ar încălca normele legale ce reglementează  organizarea şi 

funcţionarea acestei entităţi, situaţie generată şi de conduita Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor, a propus invitarea la un dialog a conducerii Comisiei 

de Supraveghere a Asigurărilor.  

În urma formulării acestei propuneri, membrii comisiei hotărăsc                  

– în unanimitate – ca, pentru început, să se aştepte primirea răspunsului din 

partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, urmând să se analizeze 

oportunitatea etapelor ulterioare ale analizei. 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, 

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

propuse de compartimentul tehnic. 

La punctul trei al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor                  

la comisie, în zilele de 15, 16 şi 17 mai 2012 domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul după cum urmează : în ziua de marţi, 15 mai a.c.: domnul deputat  

Eugen Constantin Uricec; în ziua de miercuri, 16 mai a.c.: domnul vicepreşedinte                       

Octavian Marius Popa şi în ziua de joi, 17 mai a.c.: domnul secretar                  

Dumitru Boabeş.  
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La punctul „Diverse” domnul vicepreşedinte Octavian Marius Popa a 

supus atenţiei plenului comisiei solicitarea primirii în audienţă, formulată de către 

domnul Donciu Ovidiu din Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, petiţionarul sesizând 

în cuprinsul memoriului său, o serie de aspecte privind „unele atitudini abuzive ale 

echipei de conducere a S.C.”Aquaserv” S.A. Tulcea”.  

Luând act de această solicitare, membrii comisiei au hotărât 

invitarea la audiere – în subcomisia de specialitate – a domnului Donciu Ovidiu,    

în data de 22 mai 2012, ora 14:00. 

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

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

 

La şedinţele din 9 şi 10 mai 2012, au fost prezenţi 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. Începând cu 

data de 9 mai 2012, domnul deputat  Borbely Laszlo nu mai este membru al 

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei 

Deputaţilor. 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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