PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii
S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 18, 19 şi 20 martie 2014
Şedinţa comisiei din 18 martie 2014
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv: Mircea Man -

preşedinte, Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec –
vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar, Ghervazen Longher – secretar,
Cristian Buican, Ionel Palăr, Nuţu Fonta, Gheorghe Ialomiţianu, Adrian Gurzău,
Luminiţa-Pachel

Adam,

Călin-Vasile-Andrei

Matei,

Constantin

Mazilu,

Moisii Constantin, Rotaru Răzvan şi Ioan Stan. Este absent domnul deputat
Gheorghe Coman.
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 10 - 14 martie 2014.
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 10 - 14 martie 2014, în număr de 9. La dosarul nr.17.605
adresat de către domnul George Becali, încarcerat în prezent la Penitenciarul
Poarta Alba, membrii comisiei au reluat discuţiile privind aspectele semnalate
în petiţia respectivă, având ca obiect încălcarea repetată a drepturilor sale, în
cadrul

executării

pedepsei

în

sistemul

Administraţiei

Naţionale

a

Penitenciarelor din România.
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Urmare discuţiilor purtate privind aspectele ridicate de către
petiţionar, doamna deputat Luminiţa-Pachel Adam şi domnul deputat Adrian
Gurzău, au propus audierea domnului George Becali. Propunerea a fost
respinsă cu majoritate de voturi. În continuare, membrii Comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, transmiterea respectivei petiţii conducerilor Consiliului
Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi Ministerului Justiţiei, petiţionarul urmând a fi înştiinţat asupra
demersurilor iniţiate. În funcţie de răspunsurile primite din partea acestor
autorităţi, membrii Comisiei vor putea decide asupra oportunităţii demersurilor
ulterioare.
La dosarul nr. 17.661/2014 adresat Comisiei noastre de către
doamna Ojoc Rodica din Municipiul Bacău, judeţul Bacău, subcomisia de
analiză a propus înaintarea respectivei petiţii conducerii Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor. Membrii comisiei au fost de acord cu această
propunere, cu menţiunea ca memoriul în cauză să fie transmis şi conducerii
C.E.C. Bank, cu solicitarea de a comunica un punct de vedere.
La punctul doi al ordinii de zi, s-a stabilit să se acorde
audienţe cetăţenilor, după cum urmează: în ziua de marţi, 25 martie a.c.:
domnul deputat Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte; în ziua de miercuri, 26
martie a.c.: domnul deputat Iriza Scarlat - secretar şi în ziua de joi, 27 martie
a.c.: domnul deputat Ioan Stan – membru.
La punctul „Diverse”:
Domnul preşedinte Mircea Man a prezentat plenului propunerile de
modificare şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, formulate de
către domnul deputat Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte al Comisiei. Membrii
Comisiei au luat act de aceste propuneri, urmând ca după o dezbatere
ulterioară şi redactarea unei forme finale, acestea să fie înaintate Comisiei
pentru regulament a Camerei Deputaţilor.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Mircea Man a declarat şedinţa închisă.
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La şedinţele din 19 şi 20 martie 2014, au participat membrii
comisiei,

respectiv:

Mircea

Man

-

preşedinte,

Paul

Dumbrăvanu

–

vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte, Scarlat Iriza –
secretar, Ghervazen Longher – secretar, Cristian Buican, Ionel Palăr,
Nuţu Fonta, Gheorghe Ialomiţianu, Adrian Gurzău, Luminiţa-Pachel Adam,
Călin-Vasile-Andrei

Matei,

Constantin

Mazilu,

Moisii

Constantin,

Rotaru Răzvan şi Ioan Stan. Este absent domnul deputat Gheorghe Coman.
În zilele de şedinţă susmenţionate, 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,

S E C R E T A R,

Mircea Man

Iriza Scarlat
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