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

S I N T E ZA
lucrărilor comisiei din 20 şi 21 decembrie 2011
Şedinţa comisiei din 20 decembrie 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, Nicolae Stan şi Eugen Constantin Uricec,
iar domnul deputat Borbely Laszlo este absent.
Lucrările comisiei au fost conduse de către domnul Ioan Stan – preşedinte al
comisiei.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă :
1.

Audierea domnului Teodor Niţulescu – Prefectul Judeţului Teleorman,

în legătură cu aspectele cuprinse în memoriile adresate atât de către domnul
Liviu Nicolae Dragnea – Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, cât şi de către
doamna Abu-Salem Horeea Luiza şi domnul Spătăreanu Ovidiu Florinel, în calitate de
salariaţi ai Postului de Televiziune Local „Alexandria TV” şi de corespondent şi respectiv,
operator de imagine la Postul de Televiziune Naţional „b1” - marţi, 20 decembrie a.c.
ora 13:30.
2.

Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 5 – 16 decembrie 2011.

3. Stabilirea programului de activitate pe perioada vacanţei parlamentare
(1 – 31 ianuarie 2012).
4. Activitate pe subcomisii de analiză.
5. Diverse.
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La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a informat
plenul Comisiei asupra faptului că domnul Teodor Niţulescu – Prefectul Judeţului Teleorman
nu s-a prezentat la audierea programată pentru ziua de marţi, 20 decembrie a.c., ora 13:30.
In acest context, domnul preşedinte Ioan Stan a propus reinvitarea la audiere
a domnului Teodor Niţulescu – Prefectul judeţului Teleorman în prima şedinţă a Comisiei din
luna februarie 2012, imediat după terminarea vacanţei parlamentare.
Supusă la vot, această propunere a fost adoptată în unanimitate de către
membrii comisiei.
La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei
plenului analiza dosarelor înregistrate la comisie în perioada 5 - 16 decembrie 2011, în
număr de 30. Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire la
dosarele: nr. 16.227 adresat de către doamna Călin Eugenia din Municipiul Bucureşti;
nr. 16.237 adresat de către doamna Negrea Georgeta din oraşul Chitila, judeţul Ilfov şi
nr. 16.238 adresat de către S.C.”Ats Energy” S.R.L. din Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj.
Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii comisiei
şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic.
La punctul trei al ordinii de zi, respectiv stabilirea programului de activitate
pe perioada vacanţei parlamentare (1 – 31 ianuarie 2012), domnul preşedinte Ioan Stan a
propus ca activitatea Comisiei să se desfăşoare în zilele de 23, 24, 25 şi 26 ianuarie 2012,
având următorul program de activitate :
1. Analiza dosarelor intrate la Comisie în perioada 19 – 30 decembrie 2011 şi
3 – 20 ianuarie 2012.
2. Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie.
3. Activitate pe subcomisii de analiză.
4. Diverse.
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La punctul Diverse, membrii comisiei au luat în discuţie propunerile formulate
atât de către domnul preşedinte Ioan Stan, cât şi de către domnul vicepreşedinte Adrian
Gurzău, respectiv oportunitatea invitării la un dialog – în plenul Comisiei – a conducerilor
Consiliului Superior al Magistraturii şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor în
sesiunea ce va începe din luna februarie 2012.
În acest context, membrii comisiei au fost de acord cu aceste propuneri şi au
stabilit ca în prima şedinţă a lunii februarie 2012 discuţiile să fie reluate pentru a se stabili
momentul celor două audieri.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul „Diverse”
domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.
Şedinţa comisiei din 21 decembrie 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, Nicolae Stan şi Eugen Constantin Uricec,
iar domnul deputat Borbely Laszlo este 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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