PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii

PROCES VERBAL
al şedinţeI comisiei din 22 decembrie 2009
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, William
Gabriel Brînză, Petru Farago şi Octavian-Marius Popa, în locul doamnei deputat Elena
Udrea fiind prezent domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de către Grupul
parlamentar PDL, conform adresei nr.16/810/06.10.2009.
Lucrările comisiei sunt conduse de către domnul preşedinte Ioan Stan.
Supusă la vot, ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă :
1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 14 - 18 decembrie 2009.
2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 28, 29 şi 30 decembrie 2009.
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 14 - 18 decembrie 2009,
în număr de 23.
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire
la dosarele:
•

la dosarul nr. 14.748, adresat comisiei noastre de către domnul

Zota Victor Gheorghe şi de către doamna Turcu Rosana Cristina Maria din Municipiul
Bucureşti, domnişoara vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu informează plenul
comisiei de faptul că l-a audiat deja pe domnul Zota Victor Gheorghe, la cererea
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acestuia, iar în urma prezentării situaţiei de către petiţionar se poate trage concluzia că
este vorba de o situaţie abuzivă. Petiţionarii solicită sprijinul comisiei în vederea
clarificării motivelor pentru care au fost destituiţi din funcţia de director executiv în
cadrul Agenţiei Naţionale de Transplant (în cazul domnului dr. Zota Victor Gheorghe) şi
respectiv din funcţia de coordonator regional Bucureşti (Turcu Rosana Cristina Maria),
considerând că destituirile au fost ilegale. De asemenea, domnişoara vicepreşedinte
Alina-Ştefania Gorghiu precizează faptul că, pentru o mai bună informare a Comisiei
noastre asupra situaţiei expuse în memoriul adresat, ar fi necesară chemarea la o
audiere a petiţionarului, dar şi a unui reprezentant din cadrul Ministerului Sănătăţii.
Doamna consilier Costin Cornelia căreia i-a fost repartizat dosarul,
menţionează faptul că a propus - în borderoul de şedinţă – sesizarea Comisiei pentru
sănătate şi familie, pe lângă conducerea Ministerului Sănătăţii, din următoarele
considerente : memoriul domnului Zota Victor Gheorghe şi doamnei Turcu Rosana
Cristina Maria a sosit pe adresa comisiei prin intermediul unui membru al Comisiei
pentru sănătate şi familie, Comisie care firesc ar fi trebuit să-şi spună şi punctul său de
vedere în această cauză.
Domnişoara vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu este de acord cu
propunerea doamnei consilier Costin Cornelia, de transmitere a unei informări către
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, menţinându-şi cele două
propuneri formulate anterior.
În finalul discuţiilor pe această temă, membrii comisiei hotărăsc :
transmiterea unei informări Comisiei de sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor,
sesizarea Ministerului Sănătăţii şi chemarea la audiere a domnului Zota Victor
Gheorghe pentru o informare mai amănunţită a plenului comisiei, precum şi clarificarea
aspectelor semnalete în memoriul depus. Ulterior, dacă va fi cazul, comisia va putea
aprecia asupra oportunităţii chemării la audiere şi a conducerii Ministerului Sănătăţii
sau a unui reprezentant al acestui minister, respectiv a unui Secretar de Stat. Audierea
domnului Zota Victor Gheorghe va fi trecută pe ordinea de zi a primei şedinţe din
sesiunea următoare, începând cu luna februarie 2010.
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•

la dosarul nr. 14.749, adresat comisiei noastre de către domnul

Marinică Puiu Nicuşor din Municipiul Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău
solicită mai multe informaţii cu privire la acest caz. Domnul consilier Drăcea Marin
menţionează faptul că petiţionarul, în cuprinsul memoriului său, face o plângere penală
împotriva funcţionarilor Primăriei Municipiului Bucureşti, având ca obiect ocuparea
abuzivă a unor spaţii dintr-un imobil. Ca mod de soluţionare, domnul consilier propune
transmiterea memoriului către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti,
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar despre aceste demersuri petiţionarul să
fie şi el înştiinţat. 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 corpul de consilieri.
La punctul doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la comisie, în
zilele de 28, 29 şi 30 decembrie a.c. domnişoara vicepreşedinte Alina-Ştefania
Gorghiu îşi exprimă disponibilitatea acordării audienţelor pentru toate cele trei zile
propuse.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă.
În continuarea şedinţei, 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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