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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor  comisiei din 9, 10 şi 11 aprilie 2013 

 
Şedinţa comisiei din 9 aprilie 2013 

 
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Mircea Man - 

preşedinte, Ionel Palăr – vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec – 

vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar, Ghervazen Longher – secretar,               

Cristian Buican, Gheorghe Coman, Vasile-Cătălin Drăguşanu, Paul Dumbrăvanu, 

Nuţu Fonta, Adrian Gurzău, Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu şi               

Ioan Stan. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul preşedinte Mircea Man. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formă : 

1.   Audierea domnului Daju Narcis din Tg. Jiu, judeţul Gorj – marţi, 9 

aprilie 2013, orele 13:30. 

2.    Aprobarea Raportului, privind activitatea Comisiei pentru Cercetarea 

Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii pe Semestrul II, al anului 2012. 
3.     Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 1 – 5 aprilie 2013. 

4.    Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie.  

5.    Diverse. 

6.    Activitate pe subcomisii de analiză. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au fost informaţi de 

către domnul preşedinte Mircea Man asupra faptului că discuţiile, în plenul 

comisiei, cu domnul Daju Narcis din Tg. Jiu se amână, datorită  imposibilităţii 

prezentării acestuia la audiere. 

 



 
 

 

 

La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte Mircea Man a supus la 

vot aprobarea Raportului privind activitatea Comisiei pentru Cercetarea 

Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii pe Semestrul II al anului 2012. 

În urma scrutinului efectuat, membrii comisiei au adoptat                         

– în unanimitate – respectivul raport, urmând ca acesta să fie prezentat Biroului 

Permanent şi plenului Camerei Deputaţilor. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membri comisiei au luat în discuţie 

situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 1 – 5 aprilie 2013, în număr de 

16, solicitându-se mai multe informaţii cu privire la dosarele: nr. 17.022, adresat 

comisiei noastre de către doamna Vintan Viorica din Hunedoara, judeţul 

Hunedoara; nr. 17.025, adresat comisiei noastre de către domnul Sterian Costel 

din Municipiul Bucureşti; nr. 17.030, adresat comisiei noastre de către Uniunea 

Generală a Sindicatelor din România cu sediul în Municipiul Bucureşti; nr. 17.031, 

adresat comisiei noastre de către Şcoala Gimnazială de Arte nr.5 cu sediul în 

Municipiul Bucureşti; nr. 17.035, adresat comisiei noastre de către doamna 

Dragomir Maria din Timişoara, judeţul Timiş; nr. 17.037, adresat comisiei noastre 

de către domnul Ivana Laurenţiu Lucian din comuna Iordăcheanu, judeţul 

Prahova; nr. 17.039, adresat comisiei noastre de către doamna Tudose Daniela 

din Municipiul Bucureşti şi nr. 17.040, adresat comisiei noastre de către 

conducerea Primăriei oraşului Borşa, judeţul Maramureş. În acest caz, pentru o 

mai bună informare în legătură cu aspectele semnalate, membrii comisiei 

hotărăsc purtarea unor discuţii, în plenul comisiei, cu reprezentanţii autorităţilor 

publice locale vizate.  

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei, prezenţi la şedinţă, şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul 

„Diverse”, domnul preşedinte Mircea Man a declarat şedinţa închisă.  



 
 

 

 

 

La şedinţele din 10 şi 11 aprilie a.c.,  au participat membri comisiei, 

respectiv: Mircea Man - preşedinte, Ionel Palăr – vicepreşedinte,                         

Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar, Ghervazen 

Longher – secretar, Cristian Buican, Gheorghe Coman, Vasile-Cătălin Drăguşanu, 

Paul Dumbrăvanu, Nuţu Fonta, Adrian Gurzău, Călin-Vasile-Andrei Matei, 

Constantin Mazilu şi Ioan Stan. 

Membri comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele trei subcomisii 

de analiză, 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,    S E C R E T A R, 
 

                   Mircea Man                            Iriza Scarlat 
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