PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii
S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 23, 24, 25 şi 26 ianuarie 2012
Şedinţa comisiei din 25 ianuarie 2012
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. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioadele 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.
•

La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan

supune atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 19 – 30
decembrie 2011 şi 3 – 20 ianuarie 2012, în număr de 34. Studiind borderoul de
şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu privire la dosarele: nr. 16.255,
adresat comisiei noastre de către domnul Sima Marin din localitatea Măcin, judeţul
Tulcea; nr. 16.256, adresat comisiei noastre de către domnul Coicheci Cristian din
localitatea Măcin, judeţul Tulcea; în acest caz s-a hotărât reinvitarea conducerii
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în cursul lunii februarie 2012,
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după audierea în prealabil a conducerii Universităţii „Spiru Haret”; nr. 16.261, adresat
comisiei noastre de către domnul Zaharia Marin din Municipiul Bucureşti; nr. 16.269,
adresat comisiei noastre de către domnul Nasse A. George din comuna Mihail
Kogălniceanu, judeţul Constanţa; în acest caz membrii comisiei au hotărât formarea
unei delegaţii din partea comisiei noastre care să se deplaseze la faţa locului, respectiv
la sediul Prefecturii judeţului Constanţa, deplasarea urmând să aibă loc în cursul lunii
februarie a.c.; nr.16.274, adresat comisiei noastre de către numitul Balint Mihai –
deţinut în Penitenciarul Iaşi, judeţul Iaşi şi nr. 16.294, adresat comisiei noastre de către
domnii Alexe Florin Alexandru din Municipiul Bucureşti, Surugiu Iulian Radu şi Surugiu
Dumitru Andrei, ambii din Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ.
Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii
comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic.
La punctul doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la
comisie, în zilele de 1 şi 2 februarie 2012 domnii deputaţi şi-au exprimat acordul
după cum urmează : în ziua de miercuri, 1 februarie a.c. : domnul deputat Ioan
Damian şi în ziua de joi, 2 februarie a.c.: domnul deputat Dumitru Boabeş – secretar
al comisiei.
La punctul „Diverse”, domnul vicepreşedinte Octavian-Marius Popa
referindu-se la memoriul adresat comisiei noastre de către doamna Isac Maricica din
Ansamblul Rezidenţial BOREAL – Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, a dorit să
cunoască stadiul soluţionării aspectelor sesizate, precum şi implicarea autorităţilor în
acest caz. Domnul consilier David Ştefănescu a menţionat faptul că Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a transmis la începutul acestei
săptămâni o adresă comisiei prin care înaintează raportul de verificare solicitat în
cadrul audierilor ce au avut loc la sediul comisiei în ziua de 22 noiembrie 2011, precum
şi o serie de adrese reprezentând corespondenţa adresată Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei de către S.C.”IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR” S.A. şi S.C.”ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA” S.A.
Membrii comisiei au hotărât reluarea discuţiilor pe această temă, într-o
şedinţă viitoare.
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La şedinţele din 23, 24 şi 26 ianuarie 2012, au participat membrii
comisiei, respectiv : Ioan Stan – preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, OctavianMarius 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

3

4

