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

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 22 şi 23 septembrie 2009
Şedinţa comisiei din 22 septembrie 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,
doamna deputat Elena Udrea fiind absentă.
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 petiţiei înaintată Comisiei de către conducerea Universităţii

„Spiru Haret”.
2.

Analiza şi aprobarea

Raportului de activitate al Comisiei pentru

cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor, pe
semestrul I al anului 2009.
3.

Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 14 – 18 septembrie

2009.
4. Stabilirea programului de audienţe pentru perioada 29, 30 şi 1 octombrie
2009.
5. Activitate în subcomisiile de analiză.
6. Diverse.
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La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus
atenţiei plenului petiţia înaintată la comisie de către conducerea Universităţii
„Spiru Haret”.
Doamna deputat Iordache Luminiţa – secretarul comisiei, a propus ca
dezbaterea aspectelor semnalate în petiţia respectivă să aibă loc la şedinţa din
săptămâna viitoare, pentru o studiere mai amănunţită a întregului material.
Domnul deputat William Brînză a achiesat propunerii doamnei deputat
Luminiţa Iordache ca dezbaterea să aibă loc în şedinţa viitoare, deoarece
materialul este complex şi necesită timp pentru o studiere mai amănunţită.
Domnia sa a propus invitarea la comisie atât a reprezentanţilor Universităţii „Spiru
Haret”, pentru un dialog, cât şi a reprezentanţilor ARACIS, pentru exprimarea
punctului de vedere vis-a-vis de aspectele semnalate în petiţie. De asemenea, a
propus transmiterea unei adrese către Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA)
pentru a cunoaşte modul în care conducerea acestei instituţii a analizat şi
soluţionat propunerea Universităţii „Spiru Haret”, căreia i-a fost prejudiciată
imaginea pe canalele mass-media.
Domnul deputat Octavian-Marius Popa a susţinut propunerea domnului
deputat William Brînză, de invitare la comisie a reprezentanţilor Universităţii „Spiru
Haret” şi reprezentanţilor ARACIS, la un dialog şi a sugerat ca, în adresa care se
va transmite pentru a-i invita la comisie pe reprezentanţii Universităţii „Spiru
Haret”, să se solicite şi documente care să susţină materialul prezentat comisiei.
Doamna deputat Alina Ştefania Gorghiu a menţionat faptul că memoriul
trebuie studiat foarte atent şi a propus domnului preşedinte Ioan Stan supunerea
la vot pentru actualizarea acestui material, deoarece, cel puţin jumătate din
problemele prezentate, nu mai sunt de actualitate.
Domnul preşedinte Ioan Stan a reamintit plenului propunerile exprimate
şi le-a supus la vot.
Plenul comisiei a fost de acord.
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La punctul doi al Ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus la
vot Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi
pentru petiţii a Camerei Deputaţilor, pe Semestrul I al anului 2009.
Plenul comisiei a fost de acord cu materialul prezentat de staful
comisiei şi a votat transmiterea acestuia către Biroul Permanent pentru prezentare
în plenul Camerei Deputaţilor.
La punctul trei al Ordinii de zi domnul preşedinte Ioan Stan a supus
atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 14 – 18
septembrie, în număr de 19.
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu
privire la următoarele memorii : la dosarul nr. 14.544, adresat comisiei noastre de
către doamna Fogaraş Estera din comuna Band, judeţul Mureş; la dosarul nr.
14.545, adresat comisiei noastre de către domnii Roşca Mihail şi Roşca Ruslan,
cetăţeni din Republica Moldova de naţionalitate română; la dosarul nr. 14.548,
adresat comisiei noastre, prin Cabinetul domnului deputat PNL Gheorghe Gabor,
de către Comitetul de conducere al Comunei Politice Mărgineni, judeţul Braşov; la
dosarul nr.14549, adresat comisiei noastre de către un grup de salariaţi din
cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor; la dosarul nr.14551, adresat
comisiei noastre de către doamna Zidaru Maria din comuna Tătuleşti, judeţul Olt;
la dosarul nr.14552, adresat comisiei de către domnul Usturoi Paraschiv din
municipiul Focşani, judeţul Vrancea, director executiv al Direcţiei pentru Cultură,
Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vrancea; la dosarul nr.14554, adresat
comisiei de către domnul Vintilă Marius Ionuţ din Câmpulung, judeţul Argeş; la
dosarul nr.14555, adresat comisiei de către domnul Căluşa Laurenţiu Alexandru
din Bucureşti; la dosarul nr.14556, adresat comisiei de către domnul Simionescu
Nicolae din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova; la dosarul nr.14557, adresat
comisiei de către domnul Stan Marian din municipiul Bucureşti.
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Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii
comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic.
La punctul patru al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la
comisie, în zilele de 29, 30 septembrie şi 1 octombrie a.c. domnii deputaţi şi-au
exprimat acordul după cum urmează :
•

în ziua de marţi, 28 septembrie a.c. : doamna deputat Luminiţa
Iordache – secretarul comisiei;

•

în ziua de miercuri, 29 septembrie a.c. : doamna deputat Luminiţa
Iordache – secretarul comisiei;

• în ziua de joi, 1 octombrie a.c.: domnul deputat Adrian Gurzău –
vicepreşedintele comisiei.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.
În data de 23 septembrie a.c., 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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