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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 27 şi 28 octombrie 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 27 octombrie 2009 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – preşedinte, 

Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte,                  

Radu Eugeniu Coclici - secretar, Luminiţa Iordache – secretar, Dumitru Boabeş, 

William Gabriel Brînză, Octavian-Marius Popa, iar în locul doamnei deputat                  

Elena Udrea fiind prezent domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de către 

Grupul parlamentar PDL, conform adresei nr.16/810/06.10.2009. Domnul deputat                

Petru Farago este plecat în delegaţie.   

Lucrările comisiei sunt conduse de către domnişoara deputat Alina-Ştefania 

Gorghiu – vicepreşedintele comisiei. 

Supusă la vot, ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă : 

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 19 - 23 octombrie 2009. 

2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 3, 4 şi 5 noiembrie 2009. 

3. Activitate în subcomisiile de analiză. 

4. Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi, domnişoara deputat Alina-Ştefania Gorghiu – 

vicepreşedintele comisiei supune atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în 

perioada 19 – 23 octombrie a.c., în număr de 15. 
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Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire 

la următoarele memorii : 

• la dosarul nr. 14.615, adresat comisiei noastre de către domnul 

Stănescu Horia din Municipiul Bucureşti, petiţie adresată prin poşta electronică, 

doamna deputat Luminiţa Iordache – secretar al comisiei solicită mai multe informaţii 

cu privire la acest caz. Doamna consilier Costin Cornelia, menţionează că petiţionarul, 

revoluţionar rănit în Revoluţie, solicită sprijin material pentru medicamentele foarte 

scumpe necesare tratării hepatitei C dobândită în urma unor perfuzii. Ca mod de 

analiză şi soluţionare, doamna consilier Costin Cornelia propune înaintarea memoriului 

Ministerului Sănătăţii, iar în urma răspunsului comisia va aprecia asupra oportunităţii 

etapelor ulterioare ale analizei. Membrii comisiei sunt de acord cu această propunere. 

• la dosarul nr. 14.620, adresat comisiei noastre de către Consiliul 

judeţean Vrancea, doamna deputat Luminiţa Iordache – secretar al comisiei solicită 

mai multe informaţii cu privire la aspectele semnalate în respectivul memoriu. Domnul 

expert Ştefănescu David menţionează faptul că sesizarea este semnată de către 

preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea care sesizează posibile fapte abuzive şi 

nelegale săvârşite de către domnul deputat Trăşculescu Silviu Alin, ca urmare a 

transmiterii unei scrisori beneficiarilor Planului European de Ajutoare Alimentare, 

folosind însemnele oficiale ale Statului Român şi UE alături de sigla partidului. Ca mod 

de analiză şi soluţionare, domnul expert Ştefănescu David propune plenului Comisiei 

transmiterea memoriului către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei 

Deputaţilor. Membrii comisiei sunt de acord cu această propunere. 

 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic. 
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La punctul doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la comisie,              

în zilele de 3, 4 şi 5 noiembrie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul după cum 

urmează : 

•  în ziua de marţi, 3 noiembrie a.c. : domnul deputat Dumitru Boabeş; 

•  în ziua de miercuri, 4 noiembrie a.c. : domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedinte al comisiei; 

• în ziua de joi, 5 noiembrie a.c.: domnul deputat Octavian Marius Popa. 

  

La punctul „Diverse” , domnişoara vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu 

solicită domnului expert Ştefănescu David să aducă mai multe informaţii cu privire la 

soluţionarea memoriului adresat comisiei de către domnul Goiceanu Bogdan din 

Bucureşti, memoriu înregistrat la comisie încă din data de 3 martie 2009, dat fiind faptul 

că petiţionarul i s-a adresat din nou prin Biroul său parlamentar. 

Domnul expert Ştefănescu David menţionează faptul că memoriul domnului 

Goiceanu Bogdan a fost transmis Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţii de la care s-au primit 

răspunsuri, Comisia fiind înştiinţată de faptul că singurul mod în care petiţionarul îşi 

poate soluţiona problema este aceea de a se adresa direct instanţelor de judecată.  

Domnişoara vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu insistă asupra revizuirii 

acestui dosar, fiind de părere că Uniunea Naţională a Notarilor Publici ar trebui să 

transmită un răspuns clar asupra celor sesizate.  

Urmare acestei solicitări, domnul expert Ştefănescu David menţionează că, 

imediat după terminarea şedinţei, va solicita secretariatului comisiei înmânarea acestui 

dosar pentru a fi revizuit. 
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi şi nici la punctul 

„Diverse”, domnişoara vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu declară şedinţa închisă.  

 

În ziua de 28 octombrie a.c., 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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