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

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 23, 24 şi 25 noiembrie 2010
Şedinţa comisiei din 23 noiembrie 2010
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan –
preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte,
Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – secretar, Luminiţa Iordache,
William Gabriel Brînză şi Damian Ioan. În locul doamnei deputat Elena Udrea participă
domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, desemnat de către Grupul Parlamentar al
Partidului Democrat-Liberal, conform adresei nr.16/708/14.09.2010, domnul deputat
Borbely Laszlo fiind absent.
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 15 - 19 noiembrie 2010.
2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 30 noiembrie şi
2 decembrie 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 15 - 19 noiembrie
2010, în număr de 17.
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu
privire la dosarele: nr. 15.412, adresat comisiei noastre de către doamna Pălălău
Cornelia din localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi; nr. 15.414, adresat comisiei noastre
de către domnul Holiuciuc Claudiu Petrică – deţinut în Penitenciarul Aiud, judeţul Alba;
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nr. 15.424, adresat comisiei noastre de către domnul Iordăchel Radu din Municipiul
Bucureşti şi nr. 15.425, adresat comisiei noastre de către domnul Mateescu George din
Buzău. Un caz mai deosebit, discutat mai pe larg de către membrii comisiei, a fost
acela al domnului Iordăchel Radu - fost Director General al Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, care, în
cuprinsul memoriului său, a sesizat asupra situaţiei dificile cu care se confruntă
instituţia, aflată în pericolul iminent de a nu asigura necesarul de produse de gen, cu
impact asupra sănătăţii publice. Din cele prezentate în respectivul memoriu, s-a reţinut
că, în prezent, Institutul Cantacuzino riscă să piardă participarea la mai multe proiecte
europene şi internaţionale, care ar putea asigura importante resurse financiare pentru
desfăşurarea activităţii de producţie şi cercetare şi care ar da o reală personalizare
acestui institut de referinţă în spaţiul medical est-european. Urmare discuţiilor, membrii
comisiei au hotărât înaintarea respectivului memoriu către Ministerul Sănătăţii, adresă
în care să se specifice şi faptul că pe agenda de analiză a problematicii ce urmează să
fie dezbătută în plenul comisiei din data de 30 noiembrie a.c., cu prilejul audierii, să fie
inclus şi acest punct, respectiv a situaţiei Institutului Cantacuzino. Totodată, la audierea
din data de 30 noiembrie a.c. a conducerii Ministerului Sănătăţii, această instituţie să
aprecieze asupra oportunităţii participării la dialog şi a conducerii Autorităţii Naţionale a
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu atribuţii de reglementare precise în
acest domeniu. Supuse la vot, propunerile au fost adoptate în unanimitate de către
membrii comisiei.
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, în privinţa acordării audienţelor la
comisie, în zilele de 30 noiembrie şi 2 decembrie 2010 domnii deputaţi şi-au exprimat
acordul după cum urmează : în ziua de marţi, 30 noiembrie a.c. : domnul deputat
Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte al comisiei şi în ziua de joi, 2 decembrie a.c.:
domnul deputat Dumitru Boabeş – secretar al comisiei.
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La punctul „Diverse”, au fost discutate concluziile desprinse în urma
audierilor ce au avut loc în subcomisiile de specialitate din ziua de 9 noiembrie a.c., a
domnului Ioniţă Ioan – Viceprimar al Municipiului Paşcani, a doamnei Diana Axinte –
consilier local PNL din cadrul Consiliului Local al Municipiului Paşcani şi a domnului
Neculai Enea – consilier local PNL, precum şi a domnului Neculai Strugaru –
reprezentantul foştilor salariaţilor S.C.”Nectar” S.A. Paşcani şi domnul Sabin Rusu –
Secretar General al Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentară. Astfel, pentru cele
două cazuri sesizate, au fost transmise adrese către instituţiile competente cu
soluţionarea, urmând să se aştepte primirea răspunsurilor în funcţie de care se va
putea aprecia asupra oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei.
Tot la punctul „Diverse”, membrii comisiei au luat în discuţie concluziile
desprinse în urma audierii primarului oraşului Vişeu de Sus – domnul Vasile Ciolpan, la
care a mai participat şi domnul primar al comunei Leordina, judeţul Maramureş –
domnul Gavriluţi Ştefan. Discuţiile audierii au fost înregistrate pe bandă magnetică,
stenograma făcând parte integrantă din procesul-verbal al şedinţei.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.
În zilele de 24 şi 25 noiembrie a.c., la lucrări participă membrii comisiei,
respectiv : Ioan Stan – preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius
Popa – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – secretar,
Luminiţa Iordache, William Gabriel Brînză şi Damian Ioan. În locul doamnei deputat
Elena Udrea participă domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, desemnat de către Grupul
Parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, conform adresei nr.16/708/14.09.2010,
domnul deputat Borbely Laszlo fiind absent.

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

3

4

