PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii
SINTEZA
lucrărilor comisiei din 17 şi 18 martie 2010
Şedinţa comisiei din 17 martie 2010
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,
Octavian-Marius Popa, Tiţa-Nicolescu Gabriel, William Gabriel Brînză. Domnul deputat
Borbely Laszlo lipseşte, iar în locul doamnei deputat Elena Udrea este prezent domnul
deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de către Grupul parlamentar PDL, conform
adresei nr.16/68/02.02.2010.
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 8 - 12 martie 2010.
2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 23, 24 şi 25 martie 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 8 - 12 martie 2010, în număr de 21. Studiind borderoul
de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu privire la memoriul înregistrat sub
nr. 14.925 adresat de către domnul Rusu Gheorghe din Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi şi la
memoriul înregistrat sub nr.14.928 adresat comisiei noastre de către numitul
Cumpănaşu Nicolae – deţinut în Penitenciarul Colibaşi, judeţul Argeş.
Totodată, referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă,
membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de corpul de consilieri.
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La punctul doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la comisie,
în zilele de 23, 24 şi 25 martie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat acordul după cum
urmează : în ziua de marţi, 23 martie a.c. : domnul deputat Dumitru Boabeş; în ziua
de miercuri, 24 martie a.c. : doamna deputat Luminiţa Iordache – secretar al comisiei;
în ziua de joi, 25 martie a.c.: domnul deputat Radu Eugeniu Coclici – secretar al
comisiei.
La punctul „Diverse” domnul deputat Popa Octavian Marius, a făcut
următoarele precizări : cu privire la răspunsul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, material aflat în mapa de şedinţă, Domnia sa a propus ca aspectele
cuprinse în acest răspuns să fie discutate într-o şedinţă viitoare a Comisiei, solicitând
– prin intermediul compartimentului tehnic – punerea la dispoziţie a următoarelor
documente : documentul prin care personalul Agenţiei pentru Serviciile Societăţii
Informaţionale a fost preluat în cele două Centre nou înfiinţate, precum şi criteriile
conform cărora s-a făcut această preluare; invitarea la un dialog a domnului
Marius Istrătescu – fostul director al Direcţiei Resurse Umane al Agenţiei pentru
Serviciile Societăţii Informaţionale, în prezent ocupând funcţia de şef de serviciu al
uneia din cele două structuri nou înfiinţate şi anume Centrul Naţional de Management
pentru Societatea Informaţională; documentul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale din care să reiasă data exactă în care a fost desfiinţată Agenţia pentru
Serviciile Societăţii Informaţionale şi documentul prin care au fost numiţi conducătorii
celor două Centre nou înfiinţate.
În legătură cu documente solicitate de către domnul deputat Popa Octavian
Marius, doamna consilier Elena Dumitru l-a informat pe domnul deputat de faptul că ele
există deja în materialul care a fost multiplicat – în cele trei volume - şi care a fost pus
la dispoziţia fiecărui domn deputat într-o şedinţă anterioară.
Referindu-se la înregistrarea discuţiilor în Comisie şi a audierilor din plenul
său, domnul deputat Octavian Marius Popa a menţionat faptul că ar fi necesară
solicitarea punerii la dispoziţie a unui sistem audio-video, aşa cum există şi în dotarea
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altor Comisii permanente din cadrul Camerei Deputaţilor, dar şi crearea unui site al
Comisiei pentru Cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, astfel încât opinia
publică să poată urmări activitatea Comisiei. Urmare acestor solicitări, domnul deputat
Octavian Marius Popa a propus discutarea lor într-o şedinţă viitoare.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.
La şedinţa din 18 martie 2010 au participat membrii comisiei, respectiv :
Ioan Stan – preşedinte, Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte, Adrian Gurzău –
vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Luminiţa Iordache – secretar,
Dumitru Boabeş, Octavian-Marius Popa, William Gabriel Brînză. Domnul deputat
Borbely Laszlo lipseşte, iar în locul doamnei deputat Elena Udrea este prezent domnul
deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de către Grupul parlamentar PDL, conform
adresei nr.16/68/02.02.2010. Începând cu data de 18 martie 2010, domnul deputat
Tiţa-Nicolescu Gabriel nu mai este membru al Comisiei noastre, Domnia sa figurând ca
membru în cadrul altei Comisii permanente a Camerei Deputaţilor.
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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