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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 11,12  şi 13 septembrie 2012 

 
 

Şedinţa comisiei din 11 septembrie 2012 
 

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

Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian Marius 

Popa – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – secretar, 

William Gabriel Brînză, Ioan Damian, Marian Dan Mihai, Nicolae Stan şi Eugen 

Constantin Uricec.  

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

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

1. Audierea domnului Constantin Buzoianu – Preşedintele Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor, privind situaţia memoriilor adresate Comisiei având ca 

obiect domeniul asigurărilor. 

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 3 – 7 septembrie 2012. 

3. Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie, în perioada 18, 
19 şi 20 septembrie 2012. 

4. Diverse. 

5. Activitate în subcomisiile de analiză. 
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La primul punct al ordinii de zi, membri Comisiei au procedat la audierea 

domnului Constantin Buzoianu – Preşedintele Comisiei de Supraveghere a 

Asigurărilor. La audiere au mai participat din partea C.S.A. domnul Albin Biro – 

membru al Consiliului C.S.A., doamna Marinela Nemeş – director al Direcţiei 

contencios şi documentare legislativă şi relaţia cu Parlamentul şi doamna Mona Cucu– 

director al Direcţiei asigurări obligatorii. 

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, respectiv casete audio, şi 

dactilografiate pe suport de hârtie, stenograma audierii făcând parte integrantă din 

procesul-verbal al şedinţei. 

 

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

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 3 – 7 septembrie,  în 

număr de 14. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu 

privire la: dosarul nr. 16.704, adresat iniţial de către domnul Mihai Rădulescu, prin 

Executor judecătoresc Mihai Cristian, Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor de 

unde a fost înaintat comisiei noastre şi dosarul nr. 16.707, adresat comisiei noastre de 

către domnul Epurescu Gheorghe din municipiul Bucureşti.  

 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic. 

 

La punctul „Diverse”, membri Comisiei au procedat la audierea domnului 

Buciuta Ştefan – deputat, membru al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale şi 

Preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România (U.D.U.R.). La audiere a mai participat 

domnul Sergiu Andon, în calitate de avocat al domnului Buciuta Ştefan. 

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, respectiv casete audio, şi 

dactilografiate pe suport de hârtie, stenograma audierii făcând parte integrantă din 

procesul-verbal al şedinţei. 
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Tot la punctul „Diverse”, doamna consilier Dumitru Elena a adus în discuţie 

petiţiile (în număr de 6) adresate comisiei noastre de către angajaţi ai Institutului de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier din Ploieşti (IPCUP) şi a propus 

transmiterea unei noi adrese detaliate şi imperative Ministerului Economiei, Comerţului 

şi Mediului de Afaceri, în care să se fixeze inclusiv data unei audieri a conducerii 

ministerului în cazul în care memoriile petenţilor nu primesc un răspuns clar şi 

angajator. Propunerea a fost aprobată. 

 

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

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

 

În zilele de 12 şi 13 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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