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

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 24, 25 şi 26 martie 2009
Şedinţa comisiei din 24 martie 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,
William Gabriel Brînză, Petru Farago şi Octavian-Marius Popa.
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. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 16 - 20 martie 2009.
2. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 30 martie – 3 aprilie 2009.
3. Activitate în subcomisiile de analiză.
4. Diverse.
La primul punct al ordinei de zi :
Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor
intrate la comisie în perioada 16 - 20 martie 2009, în număr de 35.
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu
privire la următoarele memorii : 14.006, 14.010, 14.012, 14.016, 14.018, 14.023,
14.024, 14.025, 14.026, 14.027, 14.030, 14.031, 14.033, 14.035, 14.036, 14.037 şi
14.039.
În urma discuţiilor s-a stabilit modul de analiză şi verificare a aspectelor
semnalate în memoriile adresate de cetăţeni, în perioada de referinţă.
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În mod distinct, la dosarul nr. 14.031, domnul deputat Octavian-Marius
Popa, pentru o mai bună clarificare la situaţiei expusă în memoriu, a propus invitarea la
audieri atât a primarului comunei Valea Teilor, cât şi a domnului director
Megan Silviu-Augustin – Protecţia naturii, biodiversitate şi biosecuritate din cadrul
Ministerului Mediului.
La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a adresat
rugămintea colegilor deputaţi, de a-şi exprima dorinţa cu privire la acordarea de
audienţe, pentru săptămâna 30 martie – 3 aprilie a.c.
În privinţa acordării audienţelor la comisie, domnii deputaţi şi-au exprimat
acordul, după cum urmează :
• în ziua de marţi, 31 martie a.c. : domnul deputat Farago Petru ;
• în ziua de miercuri, 1 aprilie a.c. : domnul deputat William Gabriel Brînză;
• în ziua de joi, 2 aprilie a.c. : doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu –
vicepreşedinte al comisiei.
La punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a prezentat plenului
materialul adresat domnului vicepreşedinte Adrian Gurzău, transmis comisiei noastre
de către domnul Daniel Buda – preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
a Camerei Deputaţilor, referitor la cazul domnului Becsek-Garda Dezso Kalman,
aspecte ce au fost expuse şi comisiei noastre cu ocazia audierii acestuia, în şedinţa
comisiei de săptămâna trecută.
Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora a precizat că :
•

în cuprinsul respectivului material transmis de către Comisia

juridică, de disciplină şi imunităţi nu apar alte elemente noi faţă de cele pe care comisia
noastră deja le deţine.
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•

acest material este unul doar informativ, punctele de vedere

exprimate şi hotărârile luate în şedinţa de săptămâna trecută nefiind necesar a fi
schimbate ;
•

ar fi fost oportună exprimarea unui punct de vedere din partea

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, ca atare s-ar putea
face o revenire către această comisie, cu solicitarea pronunţării în fond în ceea ce
priveşte cazul domnului Becsek-Garda Dezso Kalman, referitor la imunitatea
parlamentară a Domniei sale în timpul mandatului parlamentar.
Membrii comisiei au fost de acord cu această propunere.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte
Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.
În zilele de 25 şi 26 martie 2009, domnii deputaţii 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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