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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 24 şi 26 martie 2015 
 

Şedinţa comisiei din 24 martie 2015 
 

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

preşedinte, Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec – 

vicepreşedinte, Luminiţa Pachel Adam – vicepreşedinte, Scarlat Iriza – 

secretar, Ghervazen Longher – secretar, Cristian Buican, Ionel Palăr,                        

Nuţu Fonta, Gheorghe Ialomiţianu, Adrian Gurzău, Călin-Vasile-Andrei Matei, 

Constantin Mazilu, Moisii Constantin, Rotaru Răzvan şi Ioan Stan. A fost 

absent domnul deputat Martin Eduard-Stelian.   

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 16 – 20  martie 2015. 

2.   Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie. 

3.   Diverse. 

4.   Activitate pe subcomisii de analiză.   

La primul punct al ordinii de zi:  

Membrii comisiei au luat în discuţie situaţia dosarelor intrate la 

comisie în perioada 16 - 20 martie 2015,  în număr de 15,  exprimându-şi 

acordul faţă de soluţiile propuse de subcomisiile de analiză. 

La punctul doi al ordinii de zi, s-a stabilit să se acorde                   

audienţe cetăţenilor, după cum urmează: în ziua de marţi, 31 martie a.c.: 
domnul deputat  Iriza Scarlat – secretar; în ziua de miercuri, 1 aprilie a.c.: 
domnul deputat Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte şi în ziua de                 

joi, 2 aprilie a.c.: domnul deputat Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la 

punctul „Diverse”, domnul preşedinte Mircea Man a declarat şedinţa închisă. 
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În ziua de 24 martie a.c., subcomisia de analiză a reluat discuţiile 

asupra memoriilor adresate Comisiei de către  S.C. „Farmec” S.A.                    

Cluj-Napoca, judeţul Cluj, precum şi de către doamna Cebuc Carmen din          

Cluj-Napoca. Petiţiile  vizează - în cazul S.C.”Farmec” S.A. Cluj-Napoca -              

o decizie de impunere considerată nelegală şi fără temei legal, iar memoriul 

doamnei Cebuc Carmen se referă la aplicarea TVA veniturilor realizate din 

studii clinice. Astfel, la discuţiile din subcomisie s-au prezentat în urma invitaţiei 

transmise de către Comisia noastră, domnul Dan Manolescu - Secretar de Stat 

în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi petiţionarii în cauză.  

La şedinţa din 26 martie 2015 au participat membrii comisiei, 

respectiv: Mircea Man - preşedinte, Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte,  

Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte, Luminiţa Pachel Adam – 

vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar, Cristian Buican, Nuţu Fonta, Gheorghe 

Ialomiţianu, Adrian Gurzău, Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu, 

Moisii Constantin, Rotaru Răzvan. Domnii deputaţi Ghervazen Longher – 

secretar, Ionel Palăr şi Ioan Stan - delegaţie. A fost absent domnul deputat 

Martin Eduard-Stelian. 

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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