PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii

SINTEZA
lucrărilor comisiei din 28, 29 şi 30 septembrie 2010
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Adrian Gurzău –
vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici secretar, Dumitru Boabeş – secretar, Luminiţa Iordache, William Gabriel Brînză şi
Damian Ioan. Domnul preşedinte Ioan Stan a fost plecat în delegaţie, domnul deputat
Borbely Laszlo a fost absent, iar în locul doamnei deputat Elena Udrea a participat
domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, desemnat de către Grupul Parlamentar al
Partidului Democrat-Liberal, conform adresei nr.16/708/14.09.2010,
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte OctavianMarius Popa.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă :
1.

Analiza

dosarelor

intrate

la

comisie

în

perioada

20

–

24 septembrie 2010.
2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 5, 6 şi 7 octombrie
2010.
3. Activitate în subcomisiile de analiză.
4. Diverse.
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La primul punct al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Octavian-Marius
Popa a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 20 – 24
septembrie 2010, în număr de 12.
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au cerut informaţii cu
privire la următoarele dosare: nr.15.317, adresat comisiei de domnul Cozmanciuc
Aurel Mihai, din municipiul Suceava şi nr.15321, înaintat comisiei noastre de către
Societatea Comercială „Ecological Center” S.A. Năvodari, judeţul Constanţa.
Referitor la celelalte dosare, membrii comisiei şi-au exprimat acordul
faţă de soluţiile propuse de corpul de consilieri.
La punctul doi al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la stabilirea
programului de audienţe pentru zilele de 5, 6 şi 7 octombrie a.c., după cum urmează:
5 octombrie a.c., domnul deputat Vasile Oajdea; 6 octombrie a.c., domnul
vicepreşedinte Octavian Marius Popa şi 7 octombrie a.c., domnul secretar Boabeş
Dumitru.
La punctul trei al ordinii de zi, membrii comisiei au readus în discuţie
dosarele rămase deschise, înregistrate pe Semestru I a.c.
Membrii comisiei au hotărât invitarea la audiere a domnului preşedinte al
Consiliului Judeţean Constanţa – domnul Nicuşor Constantinescu, semnatarul
unei petiţii adresate comisiei, în şedinţa din săptămâna viitoare.
În ceea ce priveşte soluţionarea sesizărilor depuse la comisie de către
Sindicatul salariaţilor ASSI, membrii comisiei au fost de acord cu transmiterea unei
adrese conducerii actuale a Ministerului Comunicaţiilor.
Pentru soluţionarea aspectelor semnalate în memoriul adresat comisiei
noastre de către Prefectul Judeţului Mureş – domnul Marius Paşcan şi Direcţia Silvică
Mureş, membrii comisiei au hotărât transmiterea unei adrese petiţionarilor, respectiv
domnului Marius Paşcan – Prefectul Judeţului Mureş şi Direcţiei Silvice Mureş, în
cuprinsul căreia să se solicite transmiterea unui răspuns prin care petiţionarii să
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comunice dacă îşi menţin punctul de vedere exprimat în materialul prezentat la comisie
şi dacă deţin elemente noi care să determine, în continuare, o analiză şi adoptarea de
măsuri corespunzătoare.
Pentru situaţia prezentată într-un memoriu înregistrat la comisie, de către
un grup de cetăţeni ai municipiului Iaşi, privind sistarea consumului de gaze pe
perioada iernii, membrii comisiei au hotărât – de comun acord – pentru o dată care va fi
programată ulterior, invitarea la audiere atât a reprezentanţilor E-ON Gaz România, cât
şi a reprezentanţilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul vicepreşedinte Octavian-Marius Popa a declarat şedinţa închisă.
După finalizarea discuţiilor în plen, 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.

V I C E P R E Ş E D I N T E,
Octavian-Marius Popa
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