PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupției și pentru Petiții

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 19, 20 şi 21 februarie 2019
Şedinţa comisiei din 20 februarie 2019:
La şedinţa din 20 februarie 2019 au participat membrii comisiei, respectiv:
Balan Ioan – preşedinte, Cosma Lavinia-Corina – vicepreşedinte, Lovin Dumitru –
vicepreşedinte, Boboc Valentin Gabriel – vicepreşedinte, Dunava Costel Neculai –
secretar, Prisnel Adrian-Claudiu – secretar, Antal Istvan-Janos, Goga Octavian,
Ionescu George, Mărgărit Mitică-Marius, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Simionca Ionuţ
şi Şarapatin Elvira. A fost absent domnul deputat Ponta Victor-Viorel.
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Balan Ioan.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formă :
1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 4 - 15 februarie 2019.
2. Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie.
3. Diverse.
4. Activitate pe subcomisii de analiză.
La primul punct al ordinii de zi:
Membri comisiei au luat în discuţie situaţia dosarelor intrate la comisie în
perioada 4 - 15 februarie 2019, în număr de 20. Urmare studierii borderoului de
şedinţă cuprinzând dosarele înregistrate în perioada de referinţă, s-au solicitat mai
multe informaţii cu privire la dosarele: nr. 20.484 din 4 februarie 2019, adresat
Comisiei noastre de către doamna L.M., domiciliată în Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi;
nr. 20.489 din 4 februarie 2019, adresat Comisiei noastre de către domnii V.I., B.T. şi
doamnele V.A., B.A. din Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea; nr. 20.496 din 11 februarie
2019, adresat Comisiei noastre de către doamna L.C., din Municipiul Bucureşti şi
nr. 20.499 din 11 februarie 2019, adresat Comisiei noastre de către doamna D.G.,
domiciliată în Municipiul Bucureşti.
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Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii
comisiei, prezenţi la şedinţă, şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse.
La punctul doi al ordinii de zi, respectiv stabilirea programului privind
asigurarea audienţelor la comisie pentru săptămâna următoare, acestea vor fi
asigurate de către domnul deputat Dunava Costel Neculai – secretar,, în ziua de luni,
25 februarie 2019, între orele 11:00 – 13:00.
La punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Balan a supus atenţiei
plenului memoriul unui grup de deputaţi, membri ai Comisiei pentru drepturile omului,
culte şi problemele minorităţilor naţionale înregistrat sub nr.20.506 şi memoriul unor
cetăţeni din judeţele Argeş şi Braşov, înregistrat sub nr. 20.522, ambele transmise
Comisiei prin Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, cu privire la
dificultăţile pe care le întâmpină persoanele cu deficienţe de auz în obţinerea sau
înnoirea permiselor de conducător auto. Se consideră că, deoarece Ordinul
nr.1162/2010 al Ministerului Sănătăţii lasă loc la interpretări şi nu conţine dispoziţii cu
nivel acceptabil de precizie, persoanele cu deficienţe de auz sunt discriminate şi se
încalcă prevederi constituţionale şi legale referitoare la egalitatea în drepturi şi la
protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
Dată fiind desfăşurarea necorespunzătoare a discuţiilor care au avut loc
anterior în Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
a Camerei Deputaţilor pe această temă, prin participarea unor reprezentanţi
insuficient informaţi ai Ministerului Sănătăţii, precum şi faptul că situaţiile reclamate în
petiţii nu s-au soluţionat încă, domnul preşedinte Ioan Balan a propus invitarea la
audiere – în plenul Comisiei – a doamnei Sorina Pintea, Ministrul Sănătăţii, în ziua de
marţi 26 februarie a.c., orele 10:00., cu menţiunea că la această şedinţă să fie invitaţi
atât membri Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale a Camerei Deputaţilor, cât şi petiţionarii care s-au adresat Comisiei,
persoane cu deficienţe de auz.
Supusă la vot, această propunere a fost adoptată în unanimitate.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Balan Ioan a declarat şedinţa închisă.
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Şedinţele comisiei din 19 şi 21 februarie 2019:
La şedinţa comisiei 19 februarie 2019 au participat membrii comisiei,
respectiv: Balan Ioan – preşedinte, Cosma Lavinia-Corina – vicepreşedinte,
Lovin Dumitru – vicepreşedinte, Boboc Valentin Gabriel – vicepreşedinte,
Dunava Costel Neculai – secretar, Prisnel Adrian-Claudiu – secretar, Antal IstvanJanos, Goga Octavian, Ionescu George, Mărgărit Mitică-Marius, Pistru-Popa
Eusebiu-Manea, Simionca Ionuţ şi Şarapatin Elvira. A fost absent domnul deputat
Ponta Victor-Viorel.
La şedinţa comisiei 21 februarie 2019 au participat membrii comisiei,
respectiv: Balan Ioan – preşedinte, Cosma Lavinia-Corina – vicepreşedinte,
Lovin Dumitru – vicepreşedinte, Boboc Valentin Gabriel – vicepreşedinte,
Prisnel Adrian-Claudiu – secretar, Antal Istvan-Janos, Goga Octavian, Ionescu
George, Mărgărit Mitică-Marius, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Simionca Ionuţ şi
Şarapatin Elvira. Au fost absenţi domnii deputaţi Dunava Costel Neculai – secretar şi
Ponta Victor-Viorel – membru.
În cele două zile de şedinţă, membri comisiei şi-au desfăşurat activitatea
pe cele trei subcomisii, 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 Balan
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