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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor  comisiei din 16 şi 17 septembrie 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 16 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 proiectului Raportului de activitate al comisiei, pe semestrul I 
al anului 2009. 

2.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 7 – 11 septembrie 2009. 

3.   Stabilirea programului de audienţe pentru perioada 22 – 24 septembrie 

2009. 

4.   Activitate în subcomisiile de analiză. 

5.   Diverse. 
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La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei plenului proiectul Raportului de activitate al comisiei, pe Semestrul I al 

anului 2009 şi a solicitat acestuia dezbateri şi eventuale propuneri. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa a propus ca dezbaterea 

proiectului de Raport să aibă loc la şedinţa din săptămâna viitoare, pentru o 

studiere mai amănunţită a întregului material.  

 

La punctul doi al Ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 7 – 11 

septembrie,  în număr de 15. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu 

privire la următoarele memorii : dosarul nr. 14.530, adresat comisiei noastre de 

către domnul Cioranu Ion din comuna Pietroşiţa, judeţul Dâmboviţa; dosarul nr. 

14.532, adresat comisiei noastre de către Primăria Municipiului Rădăuţi, judeţul 

Suceava reprezentată de domnul primar Olărean Aurel; dosarul nr. 14.537, 

adresat comisiei noastre de către domnii deputaţi Valentin Rusu şi Călin Potor, 

care prezintă o situaţie aflată la nivelul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Caraş-

Severin; dosarul nr.14538, adresat comisiei noastre de către doamna Lovin 

Niculina din municipiul Bucureşti; dosarul nr.14540, adresat comisiei noastre de 

către doamna Vlas Eugenia – cetăţean moldovean, de naţionalitatea română; 

dosarul nr.14541, adresat comisiei de către domnul Bucurică George – ofiţer 

superior în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, Serviciul de 

Investigarea Fraudelor;  

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei 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 22 – 24 septembrie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul după cum urmează : 



 
 

 3

•  în ziua de marţi, 22 septembrie a.c. : domnul deputat Octavian 

Marius Popa; 

•  în ziua de miercuri, 23 septembrie a.c. : doamna deputat Alina 

Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte al comisiei; 

• în ziua de joi, 24 septembrie a.c.: domnul deputat Dumitru Boabeş. 

 

La punctul „Diverse” , domnul preşedinte Ioan Stan, a solicitat informaţii 

în legătură cu deplasarea din judeţul Suceava, privind verificările efectuate de 

către domnii consilieri Drăcea Marin şi Bulai Jorj asupra memoriului domnului 

Corduneanu Ioan, înregistrat la comisie sub nr.14331/2009, referitor la modul de 

soluţionare a unui dosar penal având ca obiect uciderea din culpă a numitului 

Corduneanu Codrin Ioan, eveniment ce a avut loc pe data de 15 iulie 2005 într-un 

„Parc de distracţii”, deschis temporar în municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, ca 

urmare a folosirii unui autotren format din autotractor şi remorcă, vina fiind reţinută 

în sarcina numitului Panaite Vasile (şofer) şi Potoceanu Constantin (proprietarul 

autovehiculului susmenţionat). 

Domnul consilier Drăcea Marin a dat citire Referatului întocmit în urma 

acestor verificări, care cuprinde concluziile desprinse şi modul în care urmează a 

fi soluţionate aspectele sesizate de petiţionar. 

Ca mod de soluţionare, domnii consilieri au propus următoarele: 

1. Sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, a Parchetului 

de pe lângă Curtea de Apel Suceava şi a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, cu propunerea de preluare a instrumentării acestui dosar de 

către una dintre aceste unităţi ale parchetului, apreciind că în cauză sunt 

îndeplinite condiţiile prevăzute de art.209 alin.4 (1) c.pr.pen.; 

2. Petenţii să fie îndrumaţi să folosească în continuare căile de atac 

prevăzute de art.278 (1) c.pr.pen. 

Plenul comisiei este de acord cu soluţiile propuse de către domnii 

consilieri Marin Drăcea şi Jorj Bulai. 



 
 

 4

 

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

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

 

În data de 17 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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