PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii
SINTEZA
lucrărilor comisiei din 12, 13 şi 14 februarie 2013
Şedinţa comisiei din 12 februarie 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.
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Mircea-Nicu
Toader.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formă :
1.

Analiza dosarelor intrate la comisie în perioadele 20 decembrie 2012 -

18 ianuarie 2013 şi 21 ianuarie – 8 februarie 2013.
2.

Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie în

perioada 19, 20 şi 21 februarie 2013.
3.

Activitate pe subcomisii de analiză.

4.

Diverse.
În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a

propus membrilor comisiei discutarea problemelor înscrise la punctul „Diverse”.
Astfel, domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a supus atenţiei plenului
comisiei următoarele:
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•

în legătură cu asigurarea audienţelor, este necesară stabilirea

modalităţii de desfăşurare a acestei activităţi, în sensul stabilirii locului în care vor
fi primiţi cetăţenii care solicită acordarea unei audienţe la comisie.
•

în ceea ce priveşte problematica vastă sesizată de către

cetăţeni comisiei, se va avea în vedere, după caz,

formularea unor iniţiative

legislative atât de către comisie, în ansamblul ei, cât şi de membrii acesteia,
pentru corectarea unor posibile neconcordanţe sau prevederi abuzive cuprinse în
actuala legislaţie.
•

referitor la activitatea pe subcomisiile de analiză, domnul

preşedinte Mircea-Nicu Toader a propus alegerea preşedinţilor celor trei
subcomisii şi mai apoi fiecare domn deputat să precizeze din ce subcomisie
doreşte să facă parte. De asemenea, se va ţine cont că, în conformitate cu
Regulamentul comisiei, conducerea subcomisiilor se asigură de către un membru
al Biroului comisiei.
Astfel membri comisiei au hotărât, în unanimitate, ca:
Domnul deputat Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte al comisiei să
conducă Subcomisia I având ca

domenii de activitate : Justiţie, Parchet –

Direcţia Naţională Anticorupţie, Apărare Naţională, Administraţie şi Interne
(prefecturi şi autorităţi publice locale).
Domnul deputat Ionel Palăr – vicepreşedinte al comisiei să conducă
Subcomisia II având ca

domenii de activitate : Finanţe, Economie, Comerţ,

Turism, Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Transporturi şi Comunicaţii, Agricultură,
Mediu, Ape şi Silvicultură, Dezvoltare regională.
Domnul deputat Iriza Scarlat – secretar al comisiei să conducă
Subcomisia III având ca

domenii de activitate : Drepturile Omului, Muncă,

Protecţie Socială, Cultură, Culte, Sănătate, Sport, Educaţie şi Cercetare.
Tot la punctul „Diverse” domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a supus
atenţiei plenului discutarea celor şapte amendamente formulate de către domnul

2

deputat Paul Dumbrăvanu, membru al comisiei, la Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Comisiei noastre.
În urma discuţiilor purtate şi a supunerii la vot, membrii comisiei resping
primul, al doilea şi al patrulea amendament, amendamentele cinci şi şase au fost
retrase de către domnul deputat Paul Dumbrăvanu, fiind adoptate al treilea şi al
şaptelea amendament.
La punctul doi al ordinii de zi, respectiv stabilirea programului privind
asigurarea audienţelor la comisie, domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a
propus membrilor comisiei ca aceste audienţe să se desfăşoare în zilele de marţi
şi miercuri ale fiecărei săptămâni şi numai în situaţii motivate audienţele să fie
acordate şi în alte zile. Astfel, pentru asigurarea audienţelor şi-au exprimat
disponibilitatea: în ziua de 19 februarie a.c. - domnul deputat Eugen Constantin
Uricec – vicepreşedinte al comisiei

şi în ziua de 20 februarie a.c. - domnul

deputat Paul Dumbrăvanu – membru al comisiei.
În continuarea lucrărilor comisiei, domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader
a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioadele
20 decembrie 2012 - 18 ianuarie 2013 şi 21 ianuarie – 8 februarie 2013.
Astfel, în perioada 20 decembrie 2012 - 18 ianuarie 2013, la comisie au
fost înregistrate un număr de 22 petiţii. În perioada 21 ianuarie – 8 februarie
2013, s-au înregistrat un număr de 38 petiţii.
În urma prezentării ambelor borderouri de şedinţă cuprinzând dosarele
înregistrate la comisie în cele două perioade susmenţionate, domnul preşedinte
Mircea-Nicu Toader a solicitat mai multe informaţii cu privire la dosarele: nr.
16.860, adresat comisiei noastre de către doamna Nedelcu Doina Doruleţ din
Ploieşti, judeţul Prahova; nr. 16.871, adresat comisiei noastre de către Asociaţia
de proprietari Bl.34, strada Secuilor nr.10, Sector 4, Bucureşti şi nr. 16.885, petiţia
domnului Ropcea Ştefan din Piteşti, judeţul Argeş.
Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii
comisiei, prezenţi la şedinţă, şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse.
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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 13 şi 14 februarie 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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