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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 2 şi 3 septembrie 2009 

 
Şedinţa comisiei din 2 septembrie 2009 

 
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – preşedinte, 

Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte,                 

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

William Gabriel Brînză, Petru Farago şi Octavian-Marius Popa, doamna deputat               

Elena Udrea fiind absentă.   

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Ioan Stan – 

preşedintele comisiei. 

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

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 24 – 28 august 2009. 
2. Scrisoarea adresată domnului Nicolae Nemirschi – Ministrul Mediului. 

3. Scrisoarea adresată doamnei Anca Opre – Preşedinte al Autorităţii Naţionale 

pentru Restituirea Proprietăţilor. 
3.   Stabilirea programului de audienţe pentru perioada 7 – 11 septembrie 2009. 

4.   Activitate în subcomisiile de analiză. 

5.   Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei 

plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 24 – 28 august,  în număr               

de 40. 
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu 

privire la următoarele memorii : 14.468, 14.471 şi 14.473. 
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În urma discuţiilor s-a stabilit modul de analiză şi verificare a aspectelor 

semnalate în memoriile adresate de cetăţeni, în perioada de referinţă. 

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, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei scrisoarea adresată domnului Nicolae Nemirschi – Ministrul Mediului, care 

constituie o revenire, în urma primirii răspunsului nr.22016/RNS/8 august a.c., 

considerat nesatisfăcător, material aflat în mapa de şedinţă. 

Domnul preşedinte Ioan Stan a propus ca, în cazul primirii unui răspuns 

nesatisfăcător, să se procedeze la audierea, în plenul comisiei, a domnului ministru. 

Membrii comisiei au fost de acord. 

La punctul trei al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei plenului comisiei Situaţia centralizată a tuturor petiţiilor adresate Autorităţii 

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, material aflat în mapa de şedinţă şi care v-a 

fi transmis acestei autorităţi. 

De asemenea, domnul preşedinte Ioan Stan a menţionat faptul că, în funcţie 

de răspunsul primit de la această instituţie, plenul comisiei urmează să aprecieze 

asupra oportunităţii invitării la un dialog a reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor. 

Membrii comisiei au fost de acord cu această precizare. 

În privinţa acordării audienţelor la comisie, în zilele de 8 – 10 septembrie 

a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul după cum urmează : 

•  în ziua de marţi, 8 septembrie a.c. : domnul deputat Farago Petru; 

•  în ziua de miercuri, 9 septembrie a.c. : domnul deputat Popa Octavian 

Marius; 

• în ziua de joi, 10 septembrie a.c.: domnul deputat Boabeş Dumitru. 

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a prezentat modul cum            

s-a procedat în cazul memoriului adresat comisiei de către conducerea Universităţii 

„Spiru Haret” Bucureşti. 
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Tot la acest punct, domnul preşedinte a prezentat situţia sesizată comisiei 

noastre de către domnul Corduneanu Ioan din Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, 

memoriu înregistrat cu nr.34/14431 şi a propus plenului comisiei, pentru săptămâna 

viitoare, deplasarea în judeţul Suceava a domnilor consilieri Marin Drăcea şi Bulai Jorj, 

pentru documentare şi solicitare de informaţii, la conducerile Inspectoratului de Poliţie 

al Judeţului Suceava, Poliţiei Municipiului Fălticeni şi Primăriei Municipiului Fălticeni. 

Membrii comisiei au fost de acord cu propunerea domnului preşedinte. 

 

Domnul Adrian Gurzău, vicepreşedinte al comisiei, a propus  discuţii privind 

modificarea legii de funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, pe baza 

observaţiilor existente la comisie şi în final înaintarea unei iniţiative legislative, domnia 

sa considerând că modul în care funcţionează această instituţie nu este potrivit pentru 

o ţară democratică. 

În legătură cu această situaţie, doamna Gorghiu Alina Ştefania, 

vicepreşedinte al comisiei, a solicitat explicaţi pe această temă, şi a menţionat faptul că  

în urma unor discuţii purtate urmează ca plenul să concretizeze fie printr-o propunere 

de modificare, fie prin transmiterea Consiliului Superior al Magistraturii a unor 

observaţii prin care să se evidenţieze ipostazele de care se loveşte comisia, în ceea ce  

priveşte activitatea acestei instituţii. 

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

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

 

În zua de 3 septembrie a.c., 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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