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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor  comisiei din 26, 27 şi 28 februarie 2013 

 
Şedinţa comisiei din 26 februarie 2013 

 
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Mircea-Nicu 

Toader – preşedinte, Ionel Palăr – vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec – 

vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar, Cristian Buican, Gheorghe Coman,  

Vasile-Cătălin Drăguşanu, Paul Dumbrăvanu, Nuţu Fonta, Adrian Gurzău,         

Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu şi Ioan Stan, lipsind motivat domnul 

secretar Ghervazen Longher. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Mircea-Nicu 

Toader. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formă : 

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 18 - 22 februarie 2013. 

2.   Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie.  

3.   Diverse. 

4.   Activitate pe subcomisii de analiză. 

La primul punct al ordinii de zi: 

Domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a supus atenţiei plenului situaţia 

dosarelor intrate la comisie în perioada 18 - 22 februarie 2013, în număr de 12. 

În urma prezentării borderoului de şedinţă cuprinzând dosarele 

înregistrate la comisie în perioada susmenţionată, domnul preşedinte Mircea-Nicu 

Toader a solicitat mai multe informaţii cu privire la dosarele: nr. 16.919, adresat 

comisiei noastre de către domnul Dumitrescu Mihai Florian din Ploieşti, judeţul 

Prahova; nr. 16.921, adresat comisiei noastre de către doamna Iorga Georgiana 



 
 

 2

din localitatea Videle, judeţul Teleorman; nr. 16.922, adresat comisiei noastre de 

către domnul Gheorghe Ion din Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea; nr. 16.928, 

adresat comisiei noastre de către Asociaţia Crescătorilor de Albine din România – 

Filiala judeţului Iaşi şi nr. 16.929, adresat comisiei noastre de către domnul 

deputat Adrian Gurzău. 

Referitor la ultimul dosar pus în discuţie, membrii comisiei au hotărât 

amânarea discuţiilor până la şedinţa de săptămâna viitoare, astfel încât să se 

asigure dotarea tehnică pentru vizionarea tuturor materialelor ataşate petiţiei, în 

funcţie de care vor putea decide asupra oportunităţii demersurilor ulterioare. 

 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, s-a stabilit ca în ziua de 5 martie a.c., să 

se acorde audienţe cetăţenilor, în acest sens exprimându-şi disponibilitatea 

domnul deputat Scarlat Iriza secretar al comisiei. 

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a informat 

plenul comisiei asupra discuţiei informale purtate cu conducerea Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor şi cu Secretarul General al Ministerului Justiţiei, în 

vederea consolidării relaţiilor instituţionale şi identificarea unor măsuri, inclusiv de 

natură legislativă, menite să eficientizeze procesul de soluţionare a memoriilor 

adresate comisiei noastre de către persoane care execută o pedeapsă privativă 

de libertate. În cadrul dialogului cu Directorul General al Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, s-a luat în discuţie oportunitatea formulării unei iniţiative 

legislative, privind asigurarea dreptului la muncă a persoanelor care execută o 

pedeapsă privativă de libertate, în sensul includerii unor astfel de servicii în 

legislaţia care reglementează domeniul achiziţiilor publice. 

De asemenea, domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a informat plenul 

comisiei asupra faptului că, după data de 15 martie a.c., urmează a se desfăşura 

întâlnirile informale cu conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, urmând ca după fiecare întâlnire, 

membrii comisiei să fie informaţi asupra concluziilor desprinse. 
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul 

„Diverse”, domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a declarat şedinţa închisă.  

 

La şedinţele din 27 şi 28 februarie a.c., au participat membrii comisiei, 

respectiv : Mircea-Nicu Toader – preşedinte, Ionel Palăr – vicepreşedinte,                

Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar,                      

Cristian Buican, Gheorghe Coman, Vasile-Cătălin Drăguşanu, Paul Dumbrăvanu, 

Nuţu Fonta, Adrian Gurzău, Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu şi                  

Ioan Stan, lipsind motivat domnul secretar Ghervazen Longher.  

Membrii comisiei  şi-au desfăşurat activitatea pe cele trei subcomisii de 

lucru, 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-Nicu Toader       Iriza Scarlat 
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