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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din 12, 13 şi 14  noiembrie 2013 

 
 

Şedinţa comisiei din 12 noiembrie 2013 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv: Mircea Man - 

preşedinte, Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec – 

vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar, Ghervazen Longher – secretar, 

Cristian Buican, Gheorghe Coman, Ionel Palăr, Nuţu Fonta, Adrian Gurzău, 

Luminiţa-Pachel Adam, Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu,                  

Moisii Constantin şi Ioan Stan. Lucrările comisiei au fost conduse de domnul 

vicepreşedinte Paul Dumbrăvanu.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formă : 

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 4 - 8 noiembrie 2013. 

2.   Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie. 

3.   Diverse. 

4.   Activitate pe subcomisii de analiză.  

La primul punct al ordinii de zi:  

Membrii comisiei au luat în discuţie situaţia dosarelor intrate la 

comisie în perioada  4 - 8 noiembrie 2013, în număr de 13. În urma prezentării 

borderoului de şedinţă cuprinzând dosarele înregistrate la comisie în perioada 

susmenţionată, membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile 

propuse, cu excepţia dosarului nr. 17.436 adresat Comisiei noastre de către 

persoana privată de libertate Iacubov Corneliu, în prezent încarcerat în 

Penitenciarul Rahova. Luând act de cele prezentate referitoare la acest caz, 

inclusiv solicitarea petiţionarului de a fi primit în audienţă, membrii Comisiei au 
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hotărât, de principiu, invitarea la o audienţă a domnului Iacubov Corneliu – 

deţinut în Penitenciarul Rahova, la începutul lunii decembrie 2013.  

 
La punctul doi al ordinii de zi, s-a stabilit să se acorde audienţe 

cetăţenilor, după cum urmează: în ziua de luni, 18 noiembrie a.c.: domnul 

deputat Călin-Vasile-Andrei Matei; în ziua de marţi, 19 noiembrie a.c.: domnul 

deputat Nuţu Fonta; în ziua de miercuri, 20 noiembrie a.c.: domnul Ioan Stan 

şi în ziua de joi, 21 noiembrie a.c.: domnul deputat Paul Dumbrăvanu – 

vicepreşedinte al comisiei.  

                  .    

La punctul “Diverse”, domnul vicepreşedinte Paul Dumbrăvanu, 

referindu-se la demersurile deja întreprinse în vederea invitării la un dialog în 

plenul comisiei, atât a primarului şi secretarului comunei Pojejena, judeţul 

Caraş-Severin, cât şi a conducerii comunei Periam, judeţul Timiş, în ziua de            

26 noiembrie a.c., ca urmare a primirii la Comisie a memoriilor adresate de 

către Organizaţia Judeţeană a Partidului Democrat Liberal Caraş Severin  şi de 

către Organizaţia Locală Periam a Partidului Democrat Liberal, a propus 

plenului comisiei amânarea acestor discuţii pentru o dată ce va fi stabilită 

ulterior, în acord cu programul de lucru al Camerei Deputaţilor.  

Supusă la vot, propunerea formulată de către domnul vicepreşedinte 

Paul Dumbrăvanu a fost adoptată - în unanimitate - de către membrii comisiei. 

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

„Diverse”, domnul vicepreşedinte Paul Dumbrăvanu a declarat şedinţa închisă. 

  

La şedinţele din 13 şi 14 noiembrie a.c.,  au participat membrii 

comisiei, respectiv: Mircea Man - preşedinte, Paul Dumbrăvanu – 

vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte, Scarlat Iriza – 

secretar, Ghervazen Longher – secretar, Cristian Buican, Gheorghe Coman, 

Ionel Palăr, Nuţu Fonta, Adrian Gurzău, Luminiţa-Pachel Adam, Călin-Vasile-

Andrei Matei, Constantin Mazilu, Moisii Constantin şi Ioan Stan. 
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În zilele de şedinţă susmenţionate, membrii comisiei şi-au 

desfăşurat activitatea pe cele trei subcomisii de analiză, 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,    S E C R E T A R, 
 

                   Mircea Man                            Iriza Scarlat 
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