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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 16, 17, 18, 19 şi 20 ianuarie 2017 

 
La şedinţa din 16 ianuarie 2017 au participat membrii comisiei, 

respectiv: Balan Ioan – preşedinte,  Abu-Amra Lavinia-Corina – vicepreşedinte, 

Băişanu Ştefan Alexandru – vicepreşedinte, Boboc Valentin Gabriel – 

vicepreşedinte, Dunava Costel Neculai – secretar, Prisnel Adrian-Claudiu – 

secretar, Antal Istvan-Janos, Goga Octavian, Ionescu George,                         

Mărgărit Mitică-Marius, Suciu Vasile-Daniel şi Şarapatin Elvira.  

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. 

La şedinţele din 17, 18, 19 şi 20 ianuarie 2017 au participat 

membrii comisiei, respectiv: Balan Ioan – preşedinte, Abu-Amra                        

Lavinia-Corina – vicepreşedinte, Băişanu Ştefan Alexandru – vicepreşedinte, 

Boboc Valentin Gabriel – vicepreşedinte, Dunava Costel Neculai – secretar, 

Prisnel Adrian-Claudiu – secretar, Antal Istvan-Janos, Goga Octavian,                 

Ionescu George, Mărgărit Mitică-Marius, Suciu Vasile-Daniel şi                      

Şarapatin Elvira. Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte                

Balan Ioan.   

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

1.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  29 decembrie 2016 
– 5 ianuarie 2017. 

2.  Probleme organizatorice. 

3.  Activitate pe subcomisiile de analiză.  
4. Diverse. 
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La primul punct al ordinii de zi:  
Membrii Comisiei au luat în discuţie situaţia dosarelor intrate la 

comisie în perioada 29 decembrie 2016 - 5 ianuarie 2017,  în număr de 7, 
exprimându-şi acordul faţă de soluţiile propuse de subcomisiile de analiză. 

La punctul doi al ordinii de zi: 
 Membrii Comisiei au luat în discuţie probleme de ordin 

organizatoric în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii la Comisie. 

Urmare punerii în aplicare a Hotărârii Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor nr.330 din 12.03.2013 prin care s-a stabilit numărul de 

posturi alocate la cabinetele preşedinţilor şi secretariatele comisiilor 

permanente ale Camerei Deputaţilor, secretariatul tehnic al Comisiei se 

compune doar din 4 funcţionari publici parlamentari. Reducerea numărului de 

posturi, corelat cu numărul mare de petiţii adresate Comisiei şi cu 

complexitatea problemelor sesizate de către cetăţeni, conduc la îngreunarea 

activităţii desfăşurată de secretariatul tehnic, respectiv în analiza şi 

documentarea problemelor sesizate în petiţii, pregătirea şi participarea la 

audienţele acordate cetăţenilor, pregătirea şi documentarea audierilor publice 

în plenul Comisiei, precum şi documentarea şi organizarea cercetărilor în 

teritoriu realizate de membrii Comisiei. 

Spre deosebire de celelalte comisii parlamentare, activitatea 

specifică a Comisiei noastre şi prevederile legale şi regulamentare impun cu 

necesitate existenţa registrului de petiţii, a bazei electronice de date, precum şi 

desfăşurarea unor activităţi susţinute şi continue de corespondenţă cu 

petiţionarii şi instituţiile publice, inclusiv în perioadele de vacanţă parlamentară. 

Aceste activităţi auxiliare necesare asigurării funcţionării în 

condiţii legale a activităţii noastre sunt asigurate în prezent de un consilier 

colaborator, căruia nu i s-a încheiat pe anul 2017 contractul civil, precum şi de 

doi referenţi parlamentari, transferaţi din data de 14 mai 2013 de la Comisie la 

Departamentul legislativ – Serviciul  pentru lucrări în comisii, ulterior aceştia 

fiind detaşaţi temporar înapoi la Comisie cu data de 20 mai 2013.  
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De asemenea, s-a evidenţiat că lipsa unui post de conducere la 

nivelul secretariatului tehnic al comisiei noastre a generat lipsa unei coordonări 

eficiente a activităţii personalului secretariatului tehnic şi necesită implicit 

identificarea unei soluţii de eficienţă. 

Luând act de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei au fost 

de acord – în unanimitate – cu transmiterea unui Memorandum Intern Biroului 

Permanent al Camerei Deputaţilor prin care să se solicite aprobarea măsurilor 

necesare pentru: 

• realocarea celor două posturi de referent, ocupate de către 

doamnele L.I.A. şi I.M., înapoi în schema Comisiei noastre; 

• înfiinţarea unui post de consultant şi a unuia de consilier şef 

birou. 

În continuare, 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. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la 

punctul „Diverse”, domnul preşedinte Balan Ioan a declarat şedinţa închisă. 

 
 

           P R E Ş E D I N T E,  
   

                                      Balan Ioan       
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