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

SINTEZA
lucrărilor comisiei din 19, 20 şi 21 mai 2009
Şedinţa comisiei din 19 mai 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,
Petru Farago, William Gabriel Brânză 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 11 - 15 mai 2009.
2. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 25 - 29 mai 2009.
3. Activitate în subcomisiile de analiză.
4. Diverse.
La primul punct al ordinii de zi :
Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor
intrate la comisie în perioada 11 - 15 mai 2009, în număr de 24.
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu
privire la următoarele memorii : 14,196, 14.203, 14.207, 14.210, 14.211, 14.216 şi
14.217.
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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La punctul doi al ordinii de zi :
În privinţa acordării audienţelor la comisie, domnii deputaţi şi-au exprimat
acordul după cum urmează : în ziua de marţi, 26 mai a.c. : domnul deputat Petru
Farago; în ziua de miercuri, 27 mai

a.c. : doamna deputat Luminiţa Iordache –

secretar al comisiei şi în ziua de joi, 28 mai a.c. : doamna deputat Alina-Ştefania
Gorghiu – vicepreşedinte al comisiei.
La punctul „Diverse” :
Domnul deputat Octavian-Marius Popa a mulţumit compartimentului tehnic
pentru întocmirea situaţiilor privind memoriile înaintate autorităţilor competente, care au
înregistrat întârzieri privind transmiterea răspunsurilor, peste termenul prevăzut de
lege. De asemenea, domnul deputat Octavian Marius Popa precizează faptul că, pe
viitor, comisia va trebui să se gândească la o formulă prin care aceste situaţii neplăcute
să fie stopate.
Domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora a precizat că, vis a vis de
această situaţie, singurul lucru care se poate face este modificarea şi completarea
Legii petiţiilor, care într-adevăr nu prevede nici un fel de sancţiuni faţă de autorităţile
publice ce nu se încadrează în prevederile legale. Pe acest asptect, s-au purtat mai
multe discuţii în şedinţele comisiei din legislatura anterioară, fără a se lua însă vreo
decizie. Totodată, domnul consilier şef-serviciu Tudor Mohora a considerat că reluarea
discuţiilor pe marginea Legii petiţiilor, în vederea înbunătăţirii acesteia, ar fi o chestiune
deosebit de utilă.
Domnul deputat Radu Eugeniu Coclici – secretar al comisiei, şi-a exprimat
părerea potrivit căreia, pe această temă, s-ar putea face amendamente. De asemenea,
domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a menţionat că această situaţie ar putea să fie
adusă la cunoştinţă, astfel : ori prin declaraţii politice, în Plenul Camerei Deputaţilor, ori
prin susţinerea unei Conferinţe de presă.
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În finalul discuţiilor privind situaţia memoriilor ce au înregistrat întârzieri în
privinţa transmiterii răspunsurilor din partea instituţiilor sesizate, competente cu analiza
şi verificarea aspectelor semnalate, domnul preşedinte Ioan Stan a precizat că din
borderoul întocmit, se observă că cele mai multe întârzieri se înregistrează în domeniul
justiţiei. Pe acest aspect, Domnia sa a propus purtarea unor discuţii cu domnul
Cătălin Marian Predoiu – Ministrul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, rămânând ca
discuţiile pe această temă să fie reluate într-o şedinţă viitoare, mai exact după data de
7 iunie a.c., moment în care comisia va putea decide asupra oportunităţii invitării la un
dialog a domnului ministru Cătălin Marian Predoiu.
În ceea ce priveşte memoriul Consilierilor locali şi ai cetăţenilor din comuna
Slatina, judeţul Suceava, domnul preşedinte Ioan Stan a propus reluarea discuţiilor,
tot într-o şedinţă viitoare a comisiei după data de 7 iunie a.c., în vederea oportunităţii
formării unei subcomisii care să se deplaseze, la faţa locului, pentru cercetarea şi
verificarea aspectelor semnalate.
Tot la punctul „Diverse” doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu –
vicepreşedinte al comisiei, a supus atenţiei plenului o solicitare de primire în audienţă a
reprezentanţilor Asociaţiei Proprietarilor de Păduri, Păşuni şi Terenuri Agricole din
România, memoriu de altfel depus la comisie încă din data de 15 mai a.c., având
numărul de înregistrare 14.184. Pe acest aspect, membrii comisiei au hotărât invitarea
la audiere în şedinţa comisiei din 9 iunie a.c.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte Ioan
Stan a declarat şedinţa închisă.
În zilele de 20 şi 21 mai 2009, domnii deputaţii şi-au desfăşurat activitatea
în 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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