PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 15 şi 16 februarie 2017
La şedinţa din 15 februarie 2017 au participat membrii comisiei,
respectiv: Balan Ioan – preşedinte, Abu-Amra Lavinia-Corina – vicepreşedinte,
Băişanu Ştefan Alexandru – vicepreşedinte, Boboc Valentin Gabriel –
vicepreşedinte, Dunava Costel Neculai – secretar, Prisnel Adrian-Claudiu –
secretar,

Antal

Istvan-Janos,

Goga

Octavian,

Ionescu

George,

Mărgărit Mitică-Marius, Suciu Vasile-Daniel şi Şarapatin Elvira.
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 30 ianuarie –
10 februarie 2017.
2. Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie.
3. Diverse.
4. Activitate pe subcomisii de analiză.
La primul punct al ordinii de zi:
Membrii comisiei au luat în discuţie situaţia dosarelor intrate la
comisie în perioada

30 ianuarie – 10 februarie 2017, în număr de 35.

Studiind borderoul de şedinţă, domnul deputat Antal Istvan-Janos a prezentat
plenului aspectele sesizate în petiţia doamnei Mosor Andra, înregistrată la
Comisie nr.19.304, membrii subcomisiei de analiză propunând transmiterea
respectivului memoriu conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
petiţionara urmând a fi înştiinţată asupra acestui demers întreprins de către
comisia noastră. Membrii comisiei au fost de acord cu această propunere.

1

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă,
membrii comisiei, prezenţi la şedinţă, şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile
propuse.
La punctul doi al ordinii de zi:
În privinţa asigurării audienţelor la comisie, membrii Comisiei au
stabilit ca audienţele să fie acordate săptămânal, în fiecare zi de luni, în
intervalul orelor 11:00-13:00, de către un membru al comisiei - în ordine
alfabetică. Prin urmare, audienţele pentru săptămâna viitoare vor fi acordate în
ziua de luni, 20 februarie 2017, de către doamna deputat Abu-Amra LaviniaCorina – vicepreşedinte al Comisiei.
La punctul trei al ordinii de zi, respectiv punctul „Diverse”:
• domnul preşedinte Ioan Balan a adus în discuţie numărul tot mai
mare de petiţii primite la Comisie din partea persoanelor care execută o
pedeapsă privativă de libertate în penitenciarele din România şi propune ca,
după o analiză mai amănunţită a acestora în ceea ce priveşte atât obiectul
sesizat, cât şi statistic, privind numărul petiţiilor primite pe fiecare penitenciar,
Comisia noastră să aibă în vedere oportunitatea purtării unui dialog
– în şedinţă comună – cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale, cât şi oportunitatea efectuării unor vizite în
sistemul penitenciar.
• în referire la Memorandumul Intern transmis Biroului Permanent
al Camerei Deputaţilor în data de 17 ianuarie a.c., prin care se expunea
situaţia cu care se confruntă Comisia, determinată de deficitul de personal, şi
prin care se solicita aprobarea măsurilor necesare pentru înfiinţarea unor
posturi şi realocarea altora, membrii Comisiei au hotărât înfiinţarea unui post
de expert, având în vedere volumul mare de lucrări cu aspecte din toate
domeniile vieţii sociale.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Balan declară şedinţa închisă.
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Şedinţa comisiei din 16 februarie 2017
La şedinţa din 16 februarie 2017 au participat membrii comisiei,
respectiv: Balan Ioan – preşedinte, Abu-Amra Lavinia-Corina – vicepreşedinte,
Băişanu Ştefan Alexandru – vicepreşedinte, Boboc Valentin Gabriel –
vicepreşedinte, Dunava Costel Neculai – secretar, Prisnel Adrian-Claudiu –
secretar,

Antal

Istvan-Janos,

Goga

Octavian,

Ionescu

George,

Mărgărit Mitică-Marius, Suciu Vasile-Daniel şi Şarapatin Elvira.
În ziua de 16 februarie 2017, 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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