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

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 29, 30 septembrie şi 1 octombrie 2009
Şedinţa comisiei din 29 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 Adrian Gurzău –
vicepreşedintele comisiei.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă :
1.

Audierea

reprezentanţilor

Ministerului

Justiţiei

şi

Libertăţilor

Cetăţeneşti şi Ministerului Afacerilor Externe, în legătură cu petiţiile înaintate
comisiei de către unii cetăţeni din Republica Moldova.
2. Continuarea dezbaterilor cu privire la petiţia înaintată Comisiei de către
conducerea Universităţii „Spiru Haret”.
3.

Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 21 – 25 septembrie

2009.
4. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 6, 7 şi 8 octombrie
2009.
5. Activitate în subcomisiile de analiză.
6. Diverse.
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la
audierea reprezentanţilor Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi
Ministerului Afacerilor Externe, ca urmare a numărului mare de memorii adresate,
în ultima perioadă, comisiei noastre, de către cetăţeni din Republica Moldova,
care au solicitat redobândirea cetăţeniei române, în condiţiile legii.
Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, stenograma făcând
parte integrantă din prezentul proces verbal.
La punctul doi al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a
supus atenţiei plenului petiţia înaintată la comisie de către conducerea
Universităţii „Spiru Haret” şi a propus continuarea dezbaterilor pe această temă.
Plenul comisiei a decis, în unanimitate, pentru săptămâna viitoare,
invitarea la un dialog, a reprezentanţilor Universităţii „Spiru Haret” şi a
reprezentanţilor ARACIS.
La punctul trei al Ordinii de zi domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a
supus atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 21 – 25
septembrie, în număr de 16.
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu
privire la următoarele memorii : la dosarul nr. 14.567, adresat comisiei noastre de
către domnul Bălăceanu Georgescu Emilian din municipiul Bucureşti; la dosarul
nr. 14.569, adresat comisiei noastre de către Primăria Oraşului Vişeu de Sus,
judeţul Maramureş; la dosarul nr. 14.572, adresat comisiei noastre de către
Staţiunea de Cercetare, Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ; la dosarul
nr.14574, adresat comisiei noastre de către Asociaţia de Proprietari Class din
Ansamblul Rezidenţial Class Voluntari, judeţul Ilfov; la dosarul nr.14577, adresat
comisiei noastre de către domnul Ghimeş Sorin din municipiul Bucureşti; la
dosarul nr.14575, adresat comisiei de către doamna Tarla Aurelia din municipiul
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.

2

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 6, 7 şi 8 octombrie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat
acordul după cum urmează :
•

în ziua de marţi, 6 octombrie a.c. : doamna deputat Luminiţa
Iordache – secretarul comisiei;

•

în ziua de miercuri, 7 octombrie a.c. : doamna deputat Luminiţa
Iordache – secretarul comisiei;

• în ziua de joi, 8 octombrie a.c.: domnul deputat Adrian Gurzău –
vicepreşedintele comisiei.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a declarat şedinţa închisă.
În zilele de 30 septembrie şi 1 octombrie 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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