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Şedinţa comisiei din 22 ianuarie 2013 
 

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

Toader – 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.  

La şedinţă a mai participat şi domnul deputat Ion Stan, în calitate de 

membru al Camerei Deputaţilor, fără a avea drept de vot la lucrările comisiei. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Mircea-Nicu 

Toader. 

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

1. Dezbaterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 

pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii.  

2. Exprimarea opţiunilor deputaţilor privind subcomisiile de analiză ale 

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii.  

3. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 20 decembrie 2012 - 
18 ianuarie 2013.  

4. Activitate în subcomisiile de analiză.  
 

 

 



 
 

 

La primul punct al ordinii de zi:  
Domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a adresat rugămintea tuturor 

membrilor comisiei, să studieze conţinutul Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, aflat 

în mapa de şedinţă, iar dacă sunt propuneri de modificare sau de completare, 

propuneri prin care rolul comisiei să fie întărit, acestea să fie ulterior aduse la 

cunoştinţa plenului comisiei, într-o şedinţă viitoare, pentru dezbatere şi adoptare. 

Membrii comisiei au fost de acord cu această propunere. 

 

La punctul doi al ordinii de zi:  
Domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a supus atenţiei plenului tabelul 

privind domeniile de activitate pe cele trei subcomisii de analiză, stabilite deja din 

legislatura trecută. Astfel, Domnia sa a adresat rugămintea ca – până la şedinţa 

următoare – fiecare coleg deputat, membru al comisiei, să studieze tabelul privind 

domeniile ce ţin de fiecare subcomisie de analiză şi să opteze pentru subcomisia 

din care doreşte să facă parte.  

 

La punctul trei al ordinii de zi:  

Domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader propune membrilor comisiei ca 

discuţiile privind situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 20 decembrie 
2012 - 18 ianuarie 2013,  să fie amânată pentru şedinţa următoare.  

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

„Diverse”, domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a declarat şedinţa închisă.  

La şedinţele din 21, 23 şi 24 ianuarie a.c., au participat membrii 

comisiei, respectiv: Mircea-Nicu Toader – 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. 



 
 

 

 

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,    S E C R E T A R, 
 

            Mircea-Nicu Toader       Iriza Scarlat 
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