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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 20 decembrie 2008 

 
În ziua de 20 decembrie 2008 a avut loc şedinţa de constituire a Comisiei 

pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, ordinea de zi având ca unic 

punct - alegerea Biroului comisiei. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Ioan Oltean – 

vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, delegat din partea Biroului Permanent pentru a 

participa la alegerea Biroului Comisiei. 

Au fost prezenţi 10 deputaţi, astfel : domnul deputat Stan Ioan – Grupul 

parlamentar PSD+PC ; domnul deputat Gurzău Adrian – Grupul parlamentar PD-L ; 

doamna deputat Gorghiu Alina-Ştefania – Grupul parlamentar PNL ; domnul deputat 

Coclici Radu Eugeniu – Grupul parlamentar PSD+PC ; doamna deputat Iordache 

Luminiţa – Grupul parlamentar PSD+PC ; domnul deputat Boabeş Dumitru – Grupul 

parlamentar PSD+PC ; domnul deputat Farago Petru – Grupul parlamentar UDMR ; 

domnul deputat Ţintean Ioan – Grupul parlamentar PNL , domnul deputat Popa 

Octavian Marius – Grupul parlamentar  PD-L  şi domnul deputat Brinză William Gabriel 

– Grupul parlamentar PD-L. 

În urma desemnării de către fiecare grup parlamentar a membrilor 

nominalizaţi pentru Biroul Comisiei, domnul Ioan Oltean - vicepreşedinte al Camerei 

Deputaţilor a supus la vot lista cu nominalizările după cum urmează : 

1. Pentru funcţia de preşedinte al comisiei - domnul Ioan Stan – deputat 

PSD+PC - colegiul nr.5, judeţul Suceava. 

2. Pentru funcţia de vicepreşedinte al comisiei - doamna Gorghiu                 

Alina-Ştefania – deputat PNL - colegiul nr.22 Bucureşti. 
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3. Pentru funcţia de vicepreşedinte al comisiei - domnul Gurzău Adrian – 

deputat PD-L – colegiul nr.4, judeţul Cluj. 

4. Pentru funcţia de secretar al comisiei - domnul Coclici Radu Eugeniu – 

deputat PSD+PC – colegiul nr. 4, judeţul Alba. 

5. Pentru funcţia de secretar al comisiei - doamna Iordache Luminiţa – 

deputat PSD+PC – colegiul nr. 1, judeţul Iaşi. 

În urma supunerii la vot a listei cu membrii Biroului Comisiei, s-a aprobat 

cu unanimitate de voturi componenţa nominală susmenţionată. 

 

În afară de alegerea Biroului Comisiei, nu s-au mai discutat alte probleme. 

 

 

    P R E Ş E D I N T E, 

 

          Ioan  Stan 
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