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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 3, 4 , 5 şi 6 iunie 2013 

 
 
 

Şedinţa comisiei din 4 iunie 2013 
 

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

preşedinte, Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar, 

Ghervazen Longher – secretar, Cristian Buican, Gheorghe Coman,                         

Paul Dumbrăvanu, Nuţu Fonta, Adrian Gurzău, Aurelian Ionescu, Călin-Vasile-

Andrei Matei, Constantin Mazilu şi Ioan Stan, lipsind domnul deputat Ionel Palăr – 

vicepreşedinte. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Mircea 

Man. 

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

1.  Audierea domnului Mihnea Cosmin Costoiu – Ministrul delegat pentru 

învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, urmare 

aspectelor semnalate de către un grup de salariaţi ai Institutului de Proiectare-

Cercetare pentru Utilaj Petrolier din Ploieşti, judeţul Prahova – marţi, 4 iunie 

2013, orele 13:00. 

2.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 27 - 31 mai 2013. 

3.   Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie.  

4.   Diverse. 

5.   Activitate pe subcomisii de analiză. 
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La primul punct al ordinii de zi:  
Membrii comisiei au procedat la audierea domnului Tudor Prisecaru – 

Secretar de Stat din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, însoţit de doamna 

director Lucia Moise şi doamnele Rolanda Ioana Predescu şi Gabriela Vlanţoiu, 

discuţii purtate pe marginea petiţiei adresate comisiei de mai multe persoane 

angajate ale Institutului de Proiectare-Cercetare pentru Utilaj Petrolier din Ploieşti, 

judeţul Prahova, privind blocajul administrativ al institutului şi restanţele salariale 

neachitate de mai bine de 24 de luni. De menţionat faptul că domnul Secretar de 

Stat Tudor Prisecaru a fost împuternicit de domnul Mihnea Cosmin Costoiu – 

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 

tehnologică, de a participa la această audiere, domnia sa exprimându-şi regretul 

faţă de imposibilitatea prezentării sale în faţa comisiei, având agenda de lucru 

foarte încărcată pentru ziua de 4 iunie a.c. 

Discuţiile au fost înregistrate în format audio, stenograma făcând parte 

integrantă din prezentul process verbal. 

La punctul doi al ordinii de zi:  
Membrii comisiei au luat în discuţie situaţia dosarelor intrate la comisie 

în perioada 27 - 31 mai 2013, în număr de 13. S-au solicitat mai multe informaţii 

cu privire la dosarele: nr. 16.929, adresat comisiei noastre de către domnul 

deputat Adrian Gurzău, membrii comisiei hotărând clasarea dosarului respectiv, 

fiind înregistrată o singură abţinere faţă de această propunere şi nr.17.151, 

adresat comisiei noastre de către domnul Nicuşor Daniel Constantinescu – 

preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, stabilindu-se - în acest caz – 

invitarea, în plenul Comisiei, a domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu – Ministrul 

Sănătăţii, în ziua de marţi, 11 iunie 2013, orele 13, pentru a-şi exprima punctul de 

vedere asupra situaţiei prezentate în memoriul supus atenţiei.                   

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei, prezenţi la şedinţă, şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse.  
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La punctul trei al ordinii de zi, s-a stabilit să se acorde audienţe 

cetăţenilor, după cum urmează: în ziua de luni, 10 iunie a.c.: domnul deputat 

Eugen Constantin Uricec - vicepreşedinte; în ziua de marţi, 11 iunie a.c.: domnul 

deputat Iriza Scarlat – secretar şi în ziua de miercuri, 12 iunie a.c.: domnul 

deputat Călin-Vasile-Andrei Matei – membru. 

La punctul „Diverse”:  

Domnul vicepreşedinte Eugen Constantin Uricec a informat plenul 

comisiei asupra deplasării efectuate la sediul Prefecturii judeţului Suceava 

împreună cu domnul deputat Ioan Stan – membru al comisiei, cu privire la 

sesizarea adresată Comisiei noastre de către domnul Aurel Olărean – primarul 

Municipiului Rădăuţi, punând la dispoziţia tuturor membrilor comisiei răspunsul 

oficial transmis de către conducerea Prefecturii judeţului Suceava, urmând ca             

într-o şedinţă viitoare să se aprecieze asupra oportunităţii etapelor ulterioare ale 

analizei.   

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

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

 

La şedinţele din 3, 5 şi 6 iunie a.c.,  au participat membrii comisiei, 

respectiv: Mircea Man - preşedinte, Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte, 

Scarlat Iriza – secretar, Ghervazen Longher – secretar, Cristian Buican,  

Gheorghe Coman, Paul Dumbrăvanu, Nuţu Fonta, Adrian Gurzău,                      

Aurelian Ionescu, Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu şi Ioan Stan, 

lipsind domnul deputat Ionel Palăr – vicepreşedinte. 

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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