PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii
S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 15 şi 17 martie 2016
Şedinţa comisiei din 15 martie 2016
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv: Mircea Man preşedinte, Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec –
vicepreşedinte, Luminiţa Pachel Adam – vicepreşedinte, Scarlat Iriza –
secretar, Ghervazen Longher – secretar, Cristian Buican, Ionel Palăr,
Nuţu Fonta, Gheorghe Ialomiţianu, Adrian Gurzău, Călin-Vasile-Andrei Matei,
Constantin Mazilu, Moisii Constantin, Rotaru Răzvan şi Ioan Stan. A lipsit
domnul deputat Martin Eduard-Stelian. Lucrările comisiei au fost conduse de
domnul preşedinte Mircea Man.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formă :
1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 7 - 11 martie 2016.
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 7 – 11 martie 2016, în număr de 13. S.az solicitat mai
multe informaţii cu privire la dosarele
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii
cu privire la dosarele: nr. 18.823 adresat Comisiei noastre de către un grup de
foşti salariaţi ai Camerei Deputaţilor, reprezentat de domnul Stoica Vasile;
nr. 18.824 adresat Comisiei noastre de către domnul Tudan Ciprian Constantin
din Municipiul Suceava, judeţul Suceava şi nr. 18.829 adresat Comisiei
noastre de către Patronatul Peştelui din Româna sub semnătura doamnei
Munteanu Mariana – preşedinte al acestui patronat.
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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, s-a stabilit să se acorde
audienţe cetăţenilor, după cum urmează: în zilele de luni şi marţi, respectiv
22 şi 23 februarie a.c.: doamna deputat Luminiţa-Pachel Adam –
vicepreşedinte; în ziua de miercuri, 24 februarie a.c.: domnul deputat
Iriza Scarlat – secretar şi în ziua de joi, 25 februarie a.c.: domnul deputat
Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte.
La punctul „Diverse”:
Revenind asupra petiţiei adresată de către domnul Bărăscu
Adrian Augustin şi luând act de imposibilitatea prezentării acestuia la data
comunicată în faţa subcomisiei de analiză, membrii Comisiei au hotărât
reinvitarea petiţionarului pentru data de 22 martie 2016, orele 11:00.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la
punctul „Diverse”, domnul preşedinte Mircea Man a declarat şedinţa închisă.
La şedinţa din 17 martie 2016 au participat membrii comisiei,
respectiv: Mircea Man - preşedinte, Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte,
Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte, Luminiţa Pachel Adam –
vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar, Ghervazen Longher – secretar,
Cristian Buican, Ionel Palăr, Nuţu Fonta, Gheorghe Ialomiţianu, Adrian Gurzău,
Călin-Vasile-Andrei

Matei,

Constantin

Mazilu,

Moisii

Constantin,

Rotaru Răzvan şi Ioan Stan. A lipsit domnul deputat Martin Eduard-Stelian.
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,
Mircea Man

S E C R E T A R,
Iriza Scarlat
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