PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 22 aprilie 2020

La şedinţa (online) din 22 aprilie 2020 au participat membrii
comisiei, respectiv: Balan Ioan – preşedinte, Lovin Dumitru – vicepreşedinte,
Boboc

Valentin

Gabriel

–

vicepreşedinte,

Cosma

Lavinia-Corina

–

vicepreşedinte, Dunava Costel Neculai – secretar, Prisnel Adrian-Claudiu –
secretar, Antal Istvan-Janos - membru, Ionescu George - membru, Mărgărit
Mitică-Marius - membru, Pistru-Popa Eusebiu-Manea – membru, Simionca
Ionuţ - membru şi Şarapatin Elvira – membru.
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 30 martie –

3 aprilie 2020.
2. Diverse.
3. Activitate pe subcomisii de analiză.
La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Balan Ioan a
supus atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada
30 martie – 3 aprilie 2020, în număr de 9. Urmare studierii borderoului de
şedinţă cuprinzând dosarele înregistrate în perioada de referinţă, membrii
comisiei, prezenţi la şedinţă, și-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse.
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La punctul „Diverse”, domnul președinte Ioan Balan a reamintit
membrilor prezenți că Raportul de activitate al comisiei pe Semestrul II al
anului 2019, trebuie să fie dezbătut și aprobat. În acest sens, a dispus ca textul
acestuia și anexele să fie din nou transmise membrilor comisiei pe adresele lor
de poștă electronică, urmând ca dezbaterea și adoptarea să aibă loc în ședința
(online) ce va avea loc peste două săptămâni.
La punctul trei al ordinii de zi, 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.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la
punctul „Diverse”, domnul preşedinte Balan Ioan a declarat şedinţa închisă.

P R E Ş E D I N T E,
Ioan Balan
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