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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 10 şi 11 octombrie 2012 

 
Şedinţa comisiei din 10 octombrie 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, Ioan Damian, Marian Dan Mihai, Nicolae Stan şi Eugen 

Constantin Uricec. Domnul deputat William Gabriel Brînză a fost absent fiind 

plecat într-o delegaţie. Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte 

Ioan Stan. 

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

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 1 – 5 octombrie 2012. 
2. Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie în 

perioada 16, 17 şi 18 octombrie 2012. 

3.  Diverse. 

4.  Activitate pe subcomisii de analiză. 

La primul punct al ordinii de zi:  

Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei situaţia dosarelor intrate 

la comisie în perioada 1 – 5 octombrie a.c.,  în număr de 18. Studiind borderoul 

de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire la următoarele dosare:   

nr. 16.739, adresat comisiei noastre de către domnul Modreanu Nicolae Petre – 

realizator TV, director de producţie la Studioul Sahia Film şi nr. 16.741, adresat 

comisiei noastre de către domnul Prisăcaru Radu Vasile din Municipiul Iaşi, 

judeţul Iaşi. Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic. 
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La punctul doi al Ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la 

comisie, în zilele de 16, 17 şi 18 octombrie a.c. domnii deputaţi îşi exprimă  

acordul după cum urmează : în ziua de 16 octombrie a.c., domnul deputat  

Eugen Constantin Uricec; în ziua de 17 octombrie a.c., domnul deputat           

Dumitru Boabeş – secretar al comisiei şi în ziua de 18 octombrie a.c., domnul 

deputat Ioan Stan – preşedinte al comisiei. 

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

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

Tot în data de 10 octombrie a.c., a avut loc audierea - în subcomisia de 

specialitate - a domnului Niculae Havrilet – preşedinte al Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, a domnului Florin Rădoi – director general al 

Departamentului control şi protecţia consumatorului din cadrul aceleaşi autorităţi 

şi a doamnei Maricica Isac din Ansamblul Rezidenţial „Boreal”, Municipiul 

Constanţa, petiţionară care a sesizat Comisia noastră încă din anul 2011 în 

legătură cu situaţia deosebită cu care se confruntă, determinată de modul de 

furnizare a energiei electrice în respectivul ansamblu rezidenţial. Discuţiile au fost 

înregistrate pe bandă magnetică, respectiv casete audio. 

La şedinţa din 11 octombrie a.c., 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. 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 



 
 

 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	S I N T E Z A

		2012-10-22T15:00:37+0300
	Irina I. Lacatusu




