PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii
S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 15 şi 16 decembrie 2010
Şedinţa comisiei din 15 decembrie 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 6 - 10 decembrie 2010.
2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 21, 22 şi 23 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 6 – 10 decembrie
2010, în număr de 12. Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat
informaţii cu privire la dosarele nr. 15.454, adresat comisiei noastre de către domnul
Teodorescu Florin din municipiul Bucureşti şi nr. 15.458, adresat comisiei noastre de
către domnul Hrişcă T. Toader din comuna Horodnicul, judeţul Suceava.
Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii
comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic.
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La punctul doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la comisie,
în zilele de 21, 22 şi 23 decembrie 2010 domnii deputaţi şi-au exprimat

acordul

după cum urmează : în ziua de marţi, 21 decembrie a.c. : domnul deputat
Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte al comisiei, în ziua de miercuri, 22 decembrie
a.c. : domnul deputat Ioan Stan – preşedintele comisiei şi în ziua de joi, 23 decembrie
a.c.: domnul deputat Dumitru Boabeş – secretar al comisiei.
La punctul „Diverse”, membrii comisiei au luat în discuţie Referatul
întocmit cu privire la cazul sesizat încă din anul 2009 de către Agenţia pentru Serviciile
Societăţii Informaţionale. Din răspunsul primit din partea Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale s-a putut reţine faptul că toate aspectele relevante în dosarul
Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale se află în procedură judiciară. În
aceste condiţii, Comisia noastră nu mai are posibilitatea regulamentară de a ancheta
cazul, acesta fiind singurul instrument parlamentar de soluţionare a petiţiilor încă
neutilizat, audierea părţilor şi adresarea către instituţiile publice competente fiind deja
parcurse.
Ca atare, în consecinţa art.74 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
precum şi a dispoziţiilor constituţionale cu privire la separarea puterilor în stat, Comisia
noastră nu mai poate desfăşura o anchetă şi nu se poate pronunţa cu privire la
viitoarele hotărâri ale instanţelor.
Drept urmare, cazul în speţă poate fi clasat sau cercetările în acest dosar
pot fi, pentru moment, suspendate până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti
definitive şi irevocabile.
Tot la punctul „Diverse”, membrii comisiei au hotărât programul de
activitate pe perioada vacanţei parlamentare (1 – 31 ianuarie 2011), având următoarea
ordine de zi :
1.

Analiza dosarelor în perioadele 13 – 31 decembrie 2010 şi 1 – 21 ianuarie

2.

Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie.

3.

Activitate pe subcomisii de analiză.

4.

Diverse.

2011.
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă.
La şedinţa din 16 decembrie a.c., 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

