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

S I N T E Z A
lucrarilor comisiei din 4, 5, 6 şi 7 iulie 2011
Şedinţa comisiei din 5 iulie 2011:
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan –
preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte,
Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş –
secretar, William Gabriel Brînză, Damian Ioan, Marian Dan Mihai şi Uricec Eugen
Constantin, domnul deputat Borbely Laszlo fiind absent.
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă :
1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 27 iunie – 1 iulie 2011.
2. Activitate pe subcomisii de analiză.
3. Diverse.
La primul punct al ordinii de zi:
Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului analiza dosarelor
înregistrate la comisie în perioada 27 iunie – 1 iulie 2011, în număr de 37. Studiind
borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu privire la dosarele:
nr. 15.900, adresat Comisiei noastre de către domnul Baciu Neculai din Braşov, judeţul
Braşov; nr. 15.902, adresat Comisiei noastre de către doamna Cetean Daniela Adriana
din Deva, judeţul Hunedoara; nr. 15.914, adresat Comisiei noastre de către doamna
Popescu Leontina din Municipiul Bucureşti şi nr. 15.929, adresat Comisiei noastre de
către S.C.”INTRALPIN” S.R.L. Hondol, judeţul Hunedoara.
Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii
comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic.
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă.
La şedinţele din 4, 6 şi 7 iulie 2011, au participat membrii comisiei,
respectiv: Ioan Stan – preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius
Popa – vicepreşedinte, Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici secretar, Dumitru Boabeş – secretar, William Gabriel Brînză, Damian Ioan, Marian Dan
Mihai şi Uricec Eugen Constantin, domnul deputat Borbely Laszlo fiind absent.
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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