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

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 21, 22 şi 23 februarie 2017
La şedinţa din 21 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 13 - 17 februarie

2.

Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie.

3.

Diverse.

4.

Activitate pe subcomisii de analiză.

2017.

La primul punct al ordinii de zi:
Domnul

preşedinte

Ioan

Balan

a

prezentat

plenului

situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 13 – 17 februarie 2017, în
număr de 26. În urma studierii borderoului de şedinţă cuprinzând dosarele
înregistrate în perioada de referinţă, s-au solicitat mai multe informaţii cu privire
la dosarele: nr.19.328 din 15 februarie 2017, adresat Comisiei noastre de
către domnul M.N din comuna Morunglav, judeţul Olt; nr.19.338 din
15 februarie 2017, adresat Comisiei noastre de către doamna I.E. din
Municipiul Bucureşti; nr.19.341 din 15 februarie 2017, adresat Comisiei
noastre de către domnul B.I din Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi şi nr.19.348 din
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15 februarie 2017, adresat Comisiei noastre de către domnul B.I. şi doamna
B.I. ambii domiciliaţi în Municipiul Bucureşti.
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, respectiv stabilirea programului
privind asigurarea audienţelor la comisie pentru săptămâna următoare,
acestea vor fi asigurate de către domnul deputat Antal Istvan-Janos în ziua de
luni, 27 februarie a.c., între orele 11:00 – 13:00.
La punctul trei al ordinii de zi, punctul „Diverse”, domnul
preşedinte Ioan Balan a înştiinţat plenul asupra faptului că, pe adresa de
e-mail a Comisiei noastre, au sosit un număr mare de scrisori din partea mai
multor cetăţeni, privind abrogarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.13/2017 şi aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.14/2017.
Dat fiind faptul că toate aceste scrisori sunt transmise fără specificarea datelor
privind adresa de domiciliu şi nesemnate, acestea nu întrunesc condiţiile de
admisibilitate ca petiţii, conform art.209 (2) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, respectiv: (2) „Petiţiile vor fi prezentate în scris şi semnate,
precizându-se domiciliul petiţionarului sau al unuia dintre petiţionari”. Membrii
Comisiei au luat la cunoştinţă de conţinutul acestor mesaje.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Balan declară şedinţa închisă.
Şedinţele comisiei din 22 şi 23 februarie 2017
La şedinţele din 22 şi 23 februarie 2017 participă 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.
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În cele două zile susmenţionate, 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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