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PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din 8 aprilie 2010 

 
 

Şedinţa comisiei din 8 aprilie 2010 
 
 
La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – preşedinte, 

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

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

Octavian-Marius Popa, William Gabriel Brînză. Domnul deputat Borbely Laszlo 

lipseşte, iar în locul doamnei deputat Elena Udrea este prezent domnul deputat                  

Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de către Grupul parlamentar PDL, conform adresei 

nr.16/68/02.02.2010.   

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

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

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 29 martie – 2 aprilie 2010. 

2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 13, 14 şi 15 aprilie 2010. 

3. Activitate în subcomisiile de analiză. 

4. Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune 

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 29 martie – 2 aprilie 

2010, în număr de 9. 
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Studiind borderoul de şedinţă, domnul deputat Popa Octavian-Marius solicită 

mai multe informaţii cu privire la dosarul nr. 14.945, adresat comisiei noastre de către                

doamna Rădoi Carmen Iuliana din Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea.                  

Domnul consilier şef serviciu Marin Gheorghe menţionează faptul că petiţionara 

sesizează asupra unui conflict ce-l are cu autoritatea publică locală, respectiv cu 

Primăria Municipiului Tulcea, determinat de demolarea unui imobil cu încălcarea 

drepturilor contractuale. Ca mod de analiză şi verificare a tuturor aspectelor semnalate 

în memoriu, se face propunere de înaintare a memoriului adresat de către doamna 

Rădoi Carmen Iuliana către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Tulcea şi bineînţeles 

petiţioanra să fie înştiinţată despre acest demers. Membrii comisiei sunt de acord cu 

aceste propuneri. 

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, în privinţa acordării audienţelor la comisie, în 

zilele de 13, 14 şi 15 aprilie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul după cum 

urmează :  

• în ziua de marţi, 13 aprilie a.c. : domnişoara deputat Alina-Ştefania 

Gorghiu – vicepreşedinte al comisiei;  

• în ziua de miercuri, 14 aprilie a.c. : domnul deputat Octavian-Marius Popa;   

• în ziua de joi, 15 aprilie a.c.: domnul deputat Dumitru Boabeş.  

 

La punctul „Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan supune la vot Raportul de 

activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei 

Deputaţilor, pe Semestrul II al anului 2009. 

Plenul comisiei este de acord cu materialul prezentat de staful comisiei şi 

votează în unanimitate transmiterea acestuia către Biroul Permanent pentru prezentare 

în plenul Camerei Deputaţilor. 
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul 

„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă, membrii comisiei 

urmând să-şi desfăşoare 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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