PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii
S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 25, 26 şi 27 februarie 2014
Şedinţa comisiei din 25 februarie 2014
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, Nuţu Fonta, Adrian Gurzău, Luminiţa-Pachel Adam,
Călin-Vasile-Andrei

Matei,

Constantin

Mazilu,

Moisii

Constantin,

Rotaru Răzvan şi Ioan Stan. În locul domnului deputat Ionel Palăr a fost
prezent domnul deputat Octavian Marius Popa, împuternicit de către Grupul
Parlamentar al Partidului Naţional Liberal. Domnul deputat Gheorghe Coman a
fost absent.
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte
Mircea Man.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formă :
1. Audierea domnilor Martin Mircea Adrian şi Adonis Laurenţiu
Dragnea, urmare petiţiei adresată Comisiei şi înregistrată sub nr.17.513 –
marţi, 25 februarie a.c., ora 13:30.
2. Audierea domnului Roşeţ Ionel Gioni şi a doamnei Grigore Maria
Cristina, urmare petiţiei adresată Comisiei şi înregistrată sub nr.17.576 –
marţi, 25 februarie a.c., ora 14:00.
3. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 17 - 21 februarie
2014.
4. Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie.
5. Diverse.
6. Activitate pe subcomisii de analiză.
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La primul punct al ordinii de zi:
Membrii Comisiei au procedat la audierea domnilor Martin Mircea
Adrian şi Adonis Laurenţiu Dragnea, urmare petiţiei adresată Comisiei şi
înregistrată sub nr.17.513. Discuţiile şi dialogul purtat între membrii comisiei cu
invitaţii au fost înregistrate pe bandă magnetică, respectiv casete audio.
În urma discuţiilor purtate, membrii Comisiei au hotărât sesizarea
Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu
solicitarea formulării, de urgenţă, a unui

punct de vedere scris, detaliat şi

fundamentat, referitor la cele sesizate.
La punctul doi al ordinii de zi:
Membrii Comisiei au procedat la audierea domnului Roşeţ Ionel
Gioni şi a doamnei Grigore Maria Cristina, urmare petiţiei adresată Comisiei şi
înregistrată sub nr.17.576. Discuţiile purtate au fost înregistrate pe bandă
magnetică, respectiv casete audio.
În urma discuţiilor purtate, membrii Comisiei au dezbătut
oportunitatea sesizării conducerilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, Direcţiei Naţionale
Anticorupţie, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliţiei
Române, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism, precum şi a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi
Senatului

pentru

exercitarea

controlului

parlamentar

asupra

activităţii

Serviciului Român de Informaţii.
Domnul preşedinte Mircea Man a propus plenului amânarea
discuţiilor privind acest caz pentru şedinţa de săptămâna viitoare. Membrii
Comisiei au fost de accord cu această propunere.
La punctul trei al ordinii de zi:
Membrii Comisiei au luat în discuţie situaţia dosarelor intrate la
comisie în perioada 17 - 21 februarie 2014,

în număr de 15. Domnul

preşedinte Mircea Man a solicitat mai multe informaţii cu privire la dosarul
nr. 17.563, adresat comisiei noastre de către Consiliul Judeţean Vâlcea –
preşedinte Ion Cîlea.
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Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă,
membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de subcomisii.
La punctul patru al ordinii de zi, s-a stabilit să se acorde
audienţe cetăţenilor, după cum urmează: în ziua de marţi, 4 martie a.c.:
domnul deputat

Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte; în ziua de

miercuri, 5 martie a.c.: domnul deputat Călin-Vasile-Andrei Matei – membru
şi în ziua de joi, 6 martie a.c.: domnul deputat Nuţu Fonta – membru.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Mircea Man a declarat şedinţa închisă.
La şedinţele din 26 şi 27 februarie 2014, au participat membrii
comisiei,

respectiv:

Mircea

Man

-

preşedinte,

Paul

Dumbrăvanu

–

vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte, Scarlat Iriza –
secretar, Ghervazen Longher – secretar, Cristian Buican, Ionel Palăr,
Nuţu Fonta, Adrian Gurzău, Luminiţa-Pachel Adam, Călin-Vasile-Andrei Matei,
Constantin Mazilu, Moisii Constantin, Rotaru Răzvan şi Ioan Stan.

A fost

absent domnul deputat Gheorghe Coman.
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

3

