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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 16, 17 şi 18 iunie 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 16 iunie 2009 
 

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

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

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

Petru Farago şi Octavian-Marius Popa. Doamna deputat Elena Udrea a fost absentă,  

iar domnul deputat William Gabriel Brînză a fost plecat într-o delegaţie în străinătate. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Ioan Stan – 

preşedintele comisiei. 

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

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 8 - 12 iunie 2009. 
2. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 22 - 26 iunie 2009. 

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 8 – 12 iunie 2009, în număr de 22. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu 

privire la următoarele memorii : 

• la dosarul nr. 14.283, adresat comisiei noastre de către familia Băceanu 

Virgil şi Georgeta din Focşani, judeţul Vrancea, domnul deputat Octavian-Marius Popa 
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a propus înaintarea memoriului respectiv şi către Primăria Municipiului Focşani,                 

pe lângă sesizarea deja propusă în borderoul de şedinţă a Prefecturii judeţului Vrancea 

şi a Inspectoratului de Stat în Construcţii. Membrii comisiei au fost de acord cu 

propunerea formulată. 

• la dosarul nr. 14.285, adresat comisiei noastre de către domnul                 

Cotin Vasile din comuna Sineşti, judeţul Iaşi, doamna deputat Luminiţa Iordache – 

secretar al comisiei, a propus înaintarea memoriului respectiv şi către Agenţia 

Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Membrii comisiei au fost de acord cu 

această propunere. 

• la dosarul nr. 14.291, adresat comisiei noastre de către doamna                  

Ilie Andreea din Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a solicitat mai multe 

informaţii cu privire la acest caz. Domnul expert Ştefănescu David a răspuns acestei 

solicitări cu precizarea că petiţionara, fost şef al Serviciului Investiţii şi Achiziţii Publice 

din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, în prezent consilier superior la aceeaşi 

instituţie, reclamă drept abuzivă sesizarea Comisiei de disciplină, de către directorul 

general economic şi că nu a derulat corect, până în prezent, contractele de achiziţie 

pentru calculatoare şi alte servicii IT. Ca mod de analiză şi verificare a tuturor 

aspectelor sesizate, domnul expert Ştefănescu David a propus înaintarea memoriului 

către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii a Senatului 

României. Membrii comisiei au fost de acord cu această propunere. 

• la dosarul nr. 14.297, adresat comisiei noastre de către doamnele 

Lucescu Valeria şi Tănasă Rodica Valentina din Câmpulung Moldovenesc, judeţul 

Suceava, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a solicitat mai multe informaţii. Domnul 

expert Diaconu Cristian a precizat faptul că petiţionarele sesizează asupra unor 

presupuse abuzuri săvârşite de către Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, 

în legătură cu folosirea banului public. Ca mod de analiză şi verificare a aspectelor 

semnalate, domnul expert Diaconu Cristian a propus plenului înaintarea memoriului 

atât către Prefectura judeţului Suceava, cât şi către Curtea de Conturi, cu înştiinţarea 

petiţionarelor asupra demersurilor comisiei. Membrii comisiei au fost de acord cu 

aceste propuneri. 
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• la dosarul nr. 14.299, adresat comisiei noastre de către doamna 

Miron Simona din Bucureşti, în numele a 7500 de absolvenţi în pedagogia 

învăţământului preşcolar şi primar, domnul deputat Octavian Marius Popa a solicitat 

mai multe informaţii cu privire la aspectele semnalate în acest memoriu. Doamna 

consilier Elena Dumitru a răspuns acestei solicitări cu precizarea că memoriul doamnei                  

Miron Simona a sosit pe adresa comisiei noastre prin poşta electronică şi că, în 

cuprinsul memoriului, se sesizează asupra unor probleme de ordin normativ în ceea ce 

priveşte statutul pedagogilor din învăţământul preşcolar şi primar. Ca mod de analiză şi 

soluţionare, doamna consilier Elena Dumitru a propus înaintarea memoriului atât către 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cât şi către Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor. Membrii comisiei au fost de acord cu 

aceste propuneri. 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:  

Domnul preşedinte Ioan Stan a solicitat membrilor comisiei să-şi exprime 

acordul faţă de acordarea audienţelor la comisie, în perioada 22 - 26 iunie a.c.               

Astfel, pentru ziua de marţi, 23 iunie a.c. : domnul deputat Octavian Marius Popa; 

pentru ziua de miercuri, 24 iunie a.c. : domnişoara deputat Alina Ştefania Gorghiu – 

vicepreşedinte al comisiei şi pentru ziua de joi, 25 iunie  a.c. : domnul deputat Adrian 

Gurzău – vicepreşedinte al comisiei. 

La punctul „Diverse” :  

Domnul preşedinte Ioan Stan a supus discuţiei plenului programul de lucru 

al comisiei pe perioada vacanţei parlamentare, respectiv pentru lunile iulie şi august 

2009. În urma discuţiilor purtate pe această temă, membrii comisiei au hotărât astfel : 

pentru luna iulie a.c., şedinţele comisiei se vor desfăşura în zilele de  6, 7, 8 şi 9,                 

iar pentru luna august a.c., zilele de  24, 25, 26 şi 27.  

În continuarea şedinţei, domnii deputaţii şi-au desfăşurat activitatea  în cele 

trei subcomisii de lucru.  
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La lucrările comisiei din 17 şi 18 iunie 2009 au participat 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, Petru Farago şi Octavian-Marius 

Popa, doamna deputat Elena Udrea fiind absentă.  

 

Atât în ziua de 17, cât şi în cea de 18 iunie 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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