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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
SINTEZA 

şedinţelor comisiei din 14 şi 15 septembrie 2011 
 

Şedinţa comisiei din 14 septembrie 2011: 

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

preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – 

vicepreşedinte, Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - 

secretar, Dumitru Boabeş – secretar, William Gabriel Brînză, Damian Ioan, Marian 

Dan Mihai. Domnul deputat Uricec Eugen Constantin a lipsit motivat, iar domnul 

deputat Borbely Laszlo a fost 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  5 septembrie –                   

9 septembrie 2011. 
2.   Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 20, 21 şi 22 

septembrie 2011. 
3.   Activitate pe subcomisii de analiză. 
4.   Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a 

supuns atenţiei plenului analiza dosarelor înregistrate la comisie în perioada                          

5 septembrie – 9 septembrie 2011, în număr de 20. Studiind borderoul de 

şedinţă, domnii deputaţi au solicitat informaţii cu privire la următoarele dosare:               

la dosarul nr.16.038, adresat Comisiei noastre de către domnul Ciobanu Z. 

Neculai şi la dosarul nr.16.051, adresat Comisiei noastre de către Asociaţia 

Mediatorilor din Galaţi şi Uniunea Mediatorilor Bancari din Bucureşti.  
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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 membrii comisiei procedează la 

stabilirea programului de audienţe după cum urmează: 20 septembrie 2011, 

domnul vicepreşedinte Octavian Marius Popa; 21 septembrie 2011, domnul 

vicepreşedinte Adrian Gurzău şi 22 septembrie 2011, domnul deputat Ioan 

Damian. 

La punctul „Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan a amintit plenului 

comisiei de hotărârea luată în şedinţa din 6 septembrie a.c., respectiv invitarea, la 

sediul comisiei, pentru discuţii, a domnului director general dr. Ioan Băla, Chestor 

de penitenciare în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a propus ca 

această audiere să aibă loc în dată de 20 septembrie, la orele 13.30. 

Membrii comisiei au fost de acord. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul 

„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 

 

La şedinţa din 15 septembrie 2011, au participat membrii comisiei, 

respectiv: Ioan Stan – preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-

Marius Popa – vicepreşedinte, Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, Radu Eugeniu 

Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – secretar, William Gabriel Brînză, Damian 

Ioan, Marian Dan Mihai şi Uricec Eugen Constantin, 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 
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