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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din 26, 27, 28 şi 29 august 2013 

 
 

Şedinţa comisiei din 27 august 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, Paul Dumbrăvanu, Nuţu Fonta,                       

Adrian Gurzău, Aurelian Ionescu, Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu, 

Moisii Constantin şi Ioan Stan. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Mircea Man. 

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

1.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 1 iulie – 23 august a.c. 

2.  Activitate pe subcomisii de analiză. 

3.  Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi:  

Domnul preşedinte Mircea Man a supus atenţiei plenului situaţia 

dosarelor intrate la comisie în perioada 1 iulie – 23 august 2013, în număr de 78. 

În urma prezentării borderoului de şedinţă cuprinzând dosarele 

înregistrate la comisie în perioada susmenţionată, membrii comisiei, prezenţi la 

şedinţă, şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse. 
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La punctul „Diverse”:  

Domnul preşedinte Mircea Man a informat plenul comisiei asupra 

faptului că în ziua de joi, 22 august 2013, a participat la o discuţie cu 

reprezentanţii Comisiei pentru Petiţii a Landului federal Mecklenburg – 

Vorpommern în oraşul Bistriţa, urmare unei invitaţii ce a sosit pe adresa comisiei 

din partea Consulatului General al Republicii Federale Germania pentru 

Transilvania. Cu ocazia acestei întâlniri, s-au purtat discuţii privind activitatea 

desfăşurată de către cele două comisii.  

Pentru asigurarea audienţelor la comisie în perioada 2 – 6 septembrie 

2013, şi-au exprimat acordul domnii deputaţi, după cum urmează: în ziua de 

marţi, 3 septembrie a.c.: domnul deputat Călin-Vasile-Andrei Matei – membru;  

în ziua de miercuri, 4 septembrie a.c.: domnul deputat Nuţu Fonta – membru şi 

în ziua de joi, 5 septembrie a.c.: domnul deputat Eugen Constantin Uricec – 

vicepreşedinte. 

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

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

La şedinţele din 26, 28 şi 29 august a.c.,  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,                         

Paul Dumbrăvanu, Nuţu Fonta, Adrian Gurzău, Aurelian Ionescu,                     

Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu, Moisii Constantin şi Ioan Stan. 

Membrii 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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