PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupției și pentru Petiții

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 2, 3, 4 și 5 martie 2020
În ziua de 3 martie 2020, membrii Comisiei au participat la ședința
comună ce are înscris ca singur punct pe ordinea de zi, audierea domnului Marian
Cătălin Predoiu, propus pentru funcţia de Ministru al Justiţiei. Lucrările comisiei
s-au desfășurat în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
ale Camerei Deputaţilor, împreună cu membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări, Comisiei pentru constituţionalitate, Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi minorităţi şi Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea
corupţiei şi petiţii ale Senatului României.
La şedinţa comună, din partea Comisiei noastre, au participat membrii
comisiei, respectiv domnii deputaţi: Balan Ioan – preşedinte, Lovin Dumitru –
vicepreşedinte, Boboc Valentin Gabriel – vicepreşedinte, Prisnel Adrian-Claudiu –
secretar, Antal Istvan-Janos, Ionescu George, Pistru-Popa Eusebiu-Manea și
Simionca

Ionuţ.

Este

absentă

doamna

deputat

Cosma

Lavinia-Corina

–

vicepreşedinte.
În locul domnului deputat Dunava Costel Neculai – secretar, a participat la
ședință doamna deputat Oteșanu Daniela, desemnată de Grupul Parlamentar al
Partidului Social Democrat, prin adresa nr.3b-14/173 din 3.03.2020, în locul domnului
deputat Mărgărit Mitică-Marius – membru, a participat la ședință domnul deputat
Georgescu Nicolae, desemnat de Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat,
prin adresa nr.3b-14/187 din 3.03.2020 și în locul doamnei deputat Șarapatin Elvira –
membru, a participat la ședință doamna deputat Dobrică Ionela Viorela, desemnată
de Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat, prin adresa nr.3b-14/172 din
3.03.2020. În locul domnului deputat Ionescu George – membru, a participat domnul
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deputat Șovăială Constantin, desemnat de Grupul Parlamentar al Partidului Național
Liberal, ulterior fiind prezent la ședința comună și domnul deputat Ionescu George,
conform listei de prezență din ziua de 3 martie 2020.
Lucrările şedinţei comune au fost înregistrate audio-video și sunt
conduse de domnul senator Șerban Nicolae – preşedintele Comisiei juridice, de
disciplină, numiri și validări a Senatului României.
Membrii comisiilor reunite, la propunerea președintelui de ședință, au
stabilit modul în care se va desfășura audierea candidatului pentru funcția de ministru
al justiției. În acest sens, s-a hotărât ca, după prezentarea priorităților avute în vedere
potrivit programului de guvernare, membrii comisiilor să adreseze întrebări și să
solicite clarificări domnului deputat Marian Cătălin Predoiu, iar în final să se treacă la
procedura de vot în vederea înaintării către Birourile permanente reunite a avizului
comisiilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.
După prezentarea făcută de către domnul deputat Marian Cătălin
Predoiu atât a CV-ului său, cât și în ceea ce privește activitatea pe care urmează să
o desfășoare în calitate de ministru al justiției, membrii comisiilor reunite, senatori și
deputați, i-au adresat întrebări la care acesta a răspuns punctual.
În finalul discuțiilor purtate, s-a trecut la procedura de vot.
Supusă la vot, propunerea pentru ocuparea funcţiei de ministru al
justiţiei în persoana domnului Marian Cătălin Predoiu a fost avizată negativ.
Domnul senator Șerban Nicolae – preşedintele Comisiei juridice, de
disciplină, numiri și validări a Senatului României, a declarat închisă şedinţa
comisiilor reunite.
Ședința comisiei din 4 martie 2020:
La şedinţa din 4 martie 2020 au participat membrii comisiei, respectiv:
Balan Ioan – preşedinte, Lovin Dumitru – vicepreşedinte, Boboc Valentin Gabriel –
vicepreşedinte, Dunava Costel Neculai – secretar, Prisnel Adrian-Claudiu – secretar,
Antal Istvan-Janos, Ionescu George, Mărgărit Mitică-Marius, Pistru-Popa EusebiuManea, Simionca Ionuţ şi Şarapatin Elvira. A fost absentă doamna deputat Cosma
Lavinia-Corina – vicepreşedinte.
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Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Balan Ioan.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formă :
1. Prezentarea Raportului de activitate al Comisiei pentru cercetarea
abuzurilor, corupției și pentru petiții pe Semestrul II al anului 2019.
2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 24 - 28 februarie 2020.
3. Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie.
4. Diverse.
5. Activitate pe subcomisii de analiză.
La primul punct al ordinii de zi:
Domnul preşedinte Ioan Balan a supus atenţiei plenului, spre analiză,
Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru
petiţii pe Semestrul II al anului 2019. Membrii comisiei au luat act de conţinutul
Raportului de activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru
petiţii pe Semestrul II al anului 2019, urmând să-l analizeze în detaliu şi hotărăsc ca
în termen de două săptămâni acesta să fie dezbătut şi adoptat în şedinţa Comisiei.
La punctul doi al ordinii de zi:
Membrii Comisiei au luat în discuție situaţia dosarelor intrate la comisie
în perioada 24 - 28 februarie 2020, în număr de 11. Urmare studierii borderoului de
şedinţă cuprinzând dosarele înregistrate în perioada de referinţă, s-au solicitat mai
multe informaţii cu privire la dosarele: nr. 21.041 din 24 februarie 2020, adresat
Comisiei noastre de către doamna C.M., din orașul Piatra-Neamț, județul Neamț și
nr. 21.045 din 24 februarie 2020, adresat Comisiei noastre de către doamna D.C.,
din Municipiul Iași, județul Iași.
Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii
comisiei, prezenţi la şedinţă, şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse.
La punctul trei al ordinii de zi, respectiv stabilirea programului privind
asigurarea audienţelor la comisie pentru săptămâna următoare, acestea vor fi
asigurate de către domnul deputat Boboc Valentin Gabriel – vicepreşedinte, în ziua
de luni, 9 martie a.c., între orele 11:00 – 13:00.
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 2 și 5 martie 2020:
La şedinţele din 2 și 5 martie 2020 au participat membrii comisiei,
respectiv: Balan Ioan – preşedinte, Lovin Dumitru – vicepreşedinte, Boboc Valentin
Gabriel – vicepreşedinte, Dunava Costel Neculai – secretar, Prisnel Adrian-Claudiu –
secretar, Antal Istvan-Janos, Ionescu George, Mărgărit Mitică-Marius, Pistru-Popa
Eusebiu-Manea, Simionca Ionuţ şi Şarapatin Elvira. A fost absentă doamna deputat
Cosma Lavinia-Corina – vicepreşedinte.
În cele două zile de ședință, membrii 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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