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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 19, 20 şi 21 octombrie 2010 

 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – 

preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte,                  

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

William Gabriel Brînză şi Damian Ioan. În locul doamnei deputat Elena Udrea participă 

domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, desemnat de către Grupul Parlamentar al 

Partidului Democrat-Liberal, conform adresei nr.16/708/14.09.2010, domnul deputat 

Borbely Laszlo fiind absent.    

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

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

1.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 11 - 15 octombrie  2010. 
2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 26, 27 şi 28 octombrie 

2010. 
3.   Activitate în subcomisiile de analiză. 

4.   Diverse. 

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

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 11 - 15 octombrie  

2010,  în număr de 15. Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat 

informaţii cu privire la memoriile înregistrate sub numerele 15.343, adresat comisiei 

noastre de către domnul Cristian Anghel – deţinut în Penitenciarul Gherla, judeţul Cluj, 

15.352, adresat comisiei noastre de către domnul Alexa Liviu Doru Alin din Cluj-

Napoca, judeţul Cluj, 15.356, adresat comisiei noastre de către domnul Panait Ilie şi 
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doamna Panait Gheorghiţa din Municipiul Bucureşti şi 15.357, adresat comisiei noastre 

de către doamna Popescu Marinela-Paula din Craiova, judeţul Dolj.  

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 26, 27 şi 28 octombrie 2010 domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul după cum urmează : în ziua de marţi, 26 octombrie a.c. : domnul deputat 

Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 27 octombrie 

a.c. : domnul deputat Ioan Stan – preşedinte al comisiei şi în ziua de joi, 28 octombrie 
a.c.: domnul deputat Dumitru Boabeş – secretar al comisiei. 

La punctul „Diverse”: 

• referitor la cazul sesizat de către un grup de consilieri locali PSD 

din cadrul Consiliului Local al Municipiului Paşcani, membrii comisiei au hotărât 

invitarea la audiere în subcomisia de specialitate a reprezentanţilor grupului de 

consilieri locali PSD din cadrul Consiliului Local al Municipiului Paşcani, pentru ziua de 

marţi, 26 octombrie a.c., înainte de începerea şedinţei în comisie. 

• în legătură cu audierea ce urma să aibă loc în ziua de                  

19 octombrie a.c., orele 14:00, a  conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei şi a conducerii E-ON Gaz România, membrii comisiei au luat act de 

răspunsul primit din partea E-ON Gaz România prin care s-a comunicat comisiei 

noastre imposibilitatea participării la audiere a conducerii acestei instituţii. Astfel, cele 

două audieri au fost reprogramate pentru data de 9 noiembrie a.c., orele 14:00, 

hotărâre ce a fost adoptată de către membrii comisiei în unanimitate. 

• cu privire la deplasarea la sediul Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor de către un colectiv din partea comisiei, hotărâre luată în 

şedinţa anterioară, pentru ziua de marţi, 26 octombrie a.c., şi-au mai exprimat acordul 

de participare atât domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, cât şi doamna deputat 

Luminiţa Iordache. Membrii comisiei au hotărât ca această deplasare să aibă loc după 

încheierea lucrărilor şedinţei în comisie din ziua respectivă.  
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul 

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

 

După finalizarea discuţiilor în plen, 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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