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

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 25 şi 26 februarie 2009

Şedinţa comisiei din 25 februarie 2009
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan –
preşedinte, Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte,
Radu Eugeniu Coclici - secretar, Luminiţa Iordache – secretar, Dumitru Boabeş,
Mihail Boldea, William Gabriel Brînză, Petru Farago, Octavian-Marius Popa şi
Andrei-Valentin Sava.
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Ioan Stan preşedintele comisiei.
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă :
1. Propuneri de modificare şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor.
2. Raport privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi
pentru petiţii pe Semestrul II al anului 2008.
3. Scrisoarea adresată, în numele comisiei, către domnul Sorin Oprescu – Primarul
Municipiului Bucureşti.
4. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 9 - 20 februarie 2009.
5. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 2 – 6 martie 2009.
6. Activitate în subcomisiile de analiză.
7. Diverse.
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La primul punct al ordinei de zi :
În urma discuţiilor, membrii comisiei şi-au exprimat punctele de vedere
după cum urmează :
•

domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău :

- în conţinutul Regulamentului Camerei Deputaţilor, ar trebui mai mult
explicitate atribuţiile Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, dar
şi modul în care celelalte autorităţi ale statului răspund acestei comisii parlamentare.
-

referinduse la petiţiile transmise comisiei prin e-mail, a menţionat

faptul că aceste petiţii pot fi acceptate, chiar dacă acestea nu au o semnătură
electronică. Pot fi luate în considerare, deoarece aceste petiţii sunt însoţite de adresa
de e-mail a petiţionarului, deci răspunsul poate fi transmis în format electronic.
- în situaţia în care există mai multe sesizări anonime dintr-un anumit
domeniu, dintr-o instituţie, care nu doresc să-şi menţioneze identitatea, comisia noastră
se poate autosesiza, înţelegând că în domeniul respectiv sau instituţia respectivă
există unele probleme, iar petiţionarii nu doresc să-şi facă cunoscut numele, tocmai
pentru a nu le periclita cariera. În acest sens, ar fi util a se avea o evidenţă a acestor
memorii anonime, într-un registru, astfel încât, să se poată vedea câte petiţii anonime
au sosit la comisie şi cât de importante sunt ele, ca informaţie. În funcţie de importanţa
lor, comisia să poată aprecia asupra oportunităţii efectuării unor anumite controale sau
chiar a unor audieri.
-

la nivelul Preşedinţiei României se primesc multe petiţii şi această

instituţie nu are atâta competenţă cât are Parlamentul României în domeniul petiţiilor.
În acest sens, ar fi interesant să se poată avea o întâlnire cu responsabilii de la
Preşedinţia României – pe acest domeniu – măcar trimestrial.
- în momentul în care se formează o comisie parlamentară de anchetă,
rolul acelei comisii să nu se finalizeze doar în momentul în care Raportul a fost depus
la Biroul Pernanent, ci trebuie să cunoască, în continuare, dacă există elemente
suplimentare care ar putea să aducă informaţii valoroase, până la finalizarea
obiectivului acelei comisii.
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- referindu-se la constituirea comisiilor parlamentare de anchetă :
domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a precizat faptul că, în componenţa acestora,
ar trebui să facă parte şi membri din cadrul comisiei noastre. Astfel, fiecare comisie se
poate substitui şi comisiei noastre. Ca un exemplu, Domnia sa menţionează faptul că
dacă Comisia pentru muncă şi protecţie socială efectuează o anchetă, în acea comisie
– de la caz la caz, dacă sunt elemente de abuz şi corupţie - să se regăsească şi
membri ai comisiei noastre, iar Raportul să ne fie transmis.
-

în situaţia în care un invitat nu se prezintă la audiere nici după cea

de-a treia invitaţie, atunci comisia să apeleze la sprijinul Ministerului Administraţiei şi
Internelor. Domnul preşedinte Ioan Stan a precizat că, în cazul în care nu se dă curs
invitării la audieri, comisia noastră poate reveni asupra acestor invitaţii. Totuşi, se
impune a se face menţiunea, în Regulamentul Camerei Deputaţilor, de obligativitatea
prezentării la dialog cu comisia noastră. În caz contrar, se poate considera chiar un
abuz în serviciu. Doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu a menţionat că, având
în vedere dispoziţiile foarte clare din Codul de procedură în ceea ce priveşte mandatul
de aducere, comisia noastră nu poate să intervină. Ca atare, Domnia sa consideră că
nu trebuie luată în considerare o propunere care trece dincolo de textul de lege.
•

domnul deputat Octavian-Marius Popa :

- în situaţia în care, la comisie, se primesc petiţii ce nu respectă gradul
de decenţă în limbaj, în acest caz, petiţionarul trebuie să primească totuşi un răspuns
prin care să i se motiveze neluarea în considerare a petiţiei sale. De asemenea, trebuie
să se ţină cont şi de gradul de civilizaţie, de informare sau de cultură, inclusiv de
cultură politică a populaţiei.
- referindu-se la adresarea petiţiilor colective, a considerat că – de la caz
la caz – acestea ar trebui luate în considerare. De asemenea, Domnia sa şi-a exprimat
acordul de a nu fi acceptate ca petiţii, cele care nu sunt redactate într-un limbaj decent,
cele care nu sunt semnate sau care nu sunt lizibile.
- domnul deputat Octavian-Marius Popa a dorit să facă o propunere şi
anume aceea potrivit căreia, comisia noastră să studieze modalitatea de lucru a
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instituţiei Avocatul Poporului, întrucât ar fi benefic a se prelua unele modalităţi de lucru
ale instituţiei respective, mai ales în ceea ce priveşte raportul cu alte instituţii ale
statului.
•
-

Domnul preşedinte Ioan Stan :

referindu-se la punctul şase din expunerea de motive, domnul

preşedinte Ioan Stan a dorit să facă următoarea precizare : nu ne putem substitui altei
comisii parlamentare, decât în cazul în care sunt sesizate aspecte de abuz şi corupţie.
-

la punctul şapte din expunerea de motive, Domnia sa nu a fost de

acord cu expresia „din proprie iniţiativă” din paragraful : „Cercetarea cazurilor de
abuzuri şi a actelor de corupţie, semnalate atât de persoane fizice sau juridice, cât şi
din propria iniţiativă a unor parlamentari (deputaţi), inclusiv a comisiei”. Acest lucru,
deoarece doar comisia hotărăşte şi nu un deputat, în mod individual.
În încheierea discuţiilor pe tema înscrisă la primul punct al ordinei de zi,
domnul preşedinte Ioan Stan a adresat rugămintea domnului vicepreşedinte
Adrian Gurzău, potrivit căreia ca în decurs de două săptămâni să prezinte, împreună
cu staful tehnic şi cu ceilalţi colegi deputaţi care se oferă, o formă finală a materialului
privind propunerile de modificare şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor.
La punctul doi al ordinei de zi :
•

domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului, Raportul de

activitate al comisiei pe Semestrul II al anului 2008.
Membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de conţinutul respectivului
Raport, urmând ca, ulterior, să fie transmis Biroului Permanent pentru a fi discutat în
Plenul Camerei Deputaţilor.
Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a propus să se facă o Conferinţă
de presă, prin care mass-media să fie înştiinţată asupra numărului de petiţii preluat din
vechea legislatură, în ultima jumătate a anului 2008, precum şi a petiţiilor care au ca
obiect probleme mai importante.
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La punctul trei al ordinei de zi :
•

domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei scrisoarea adresată

domnului Sorin Oprescu – Primarul Municipiului Bucureşti, având ca anexă situaţia
dosarelor transmise acestei instituţii, la care s-au înregistrat întârzieri privind primirea
răspunsurilor.
În urma discuţiilor purtate, membrii comisiei au fost de acord cu
transmiterea respectivei adrese către domnul Sorin Oprescu – Primarul Municipiului
Bucureşti. Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a menţionat faptul că ar fi deosebit
de util a se proceda în acest fel şi cu celelalte instituţii ale statului care nu răspund
comisiei, în termenul prevăzut de lege.
La punctul patru al ordinei de zi :
•

domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia

dosarelor intrate la comisie în perioada 9 - 20 februarie 2009, în număr de 58.
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat mai multe
informaţii la dosarele nr. 13.873, 13.876, 13.877, 13.890, 13.891, 13.896, 13.899,
13.902, 13.905, 13.908, 13.911, 13.913, 13.914, 13.915, 13.916, 13.925, 13.930 şi au
stabilit asupra etapelor ulterioare privind modul de soluţionare.
În mod distinct, în ceea ce priveşte dosarul înregistrat cu nr. 13.930
înaintat

comisiei

de

către

doamna

Fluture

Carmen

din

Bucureşti,

domnul

vicepreşedinte Adrian Gurzău a menţionat că memoriul respectiv ar trebui înaintat
Secretariatului General al Guvernului şi a propus audierea petiţionarei, pentru o
informare mai amănunţită a membrilor comisiei, cu privire la cazul semnalat. Membrii
comisiei au fost de acord cu această propunere, stabilind ca zi de audiere –
marţi, 3 martie 2009, orele 11:00 în subcomisia de analiză, la care să participe şi
doi consilieri din partea compartimentului tehnic al comisiei.
La punctul cinci al ordinei de zi :
•

domnul preşedinte Ioan Stan adresează rugămintea colegilor

deputaţi, de a-şi exprima dorinţa cu privire la acordarea de audienţe, pentru săptămâna
2 – 6 martie a.c.

5

În privinţa acordării audienţelor la comisie, domnii deputaţi şi-au exprimat
acordul, după cum urmează :
•

în ziua de marţi, 3 martie a.c. : domnul deputat Petru Farago ;

•

în ziua de miercuri, 4 martie a.c. : doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu
– vicepreşedinte al comisiei ;

•

în ziua de joi, 5 martie a.c. : domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedinte
al comisiei.
La punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a informat plenul

comisiei asupra faptului că domnul deputat Ioan Ţintean nu mai este membru al
comisiei noastre, aşa după cum reiese din adresa primită la comisie.
Totodată, domnul preşedinte Ioan Stan a menţionat componenţa
colectivului care se va ocupa de întocmirea materialului privind propunerile de
modificare şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, format din : domnul
deputat Adrian Gurzău – vicepreşedinte al comisiei, doamna deputat Alina-Ştefania
Gorghiu – vicepreşedinte al comisiei, domnul deputat Octavian-Marius Popa, împreună
cu staful tehnic al comisiei.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte
Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.
În data de 26 februarie 2009, domnii deputaţii şi-au desfăşurat activitatea
pe cele patru 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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