
 
 

 1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor  comisiei din 17 şi 19 februarie 2015 

 
 

Şedinţa comisiei din 17 februarie 2015 
 

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

preşedinte, Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec – 

vicepreşedinte, Luminiţa Pachel Adam – vicepreşedinte, Scarlat Iriza – 

secretar, Ghervazen Longher – secretar, Cristian Buican, Ionel Palăr,                        

Nuţu Fonta, Adrian Gurzău, Martin Eduard-Stelian, Călin-Vasile-Andrei Matei, 

Constantin Mazilu, Moisii Constantin, Rotaru Răzvan şi Ioan Stan. A lipsit 

domnul deputat Gheorghe Ialomiţianu. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte                

Mircea Man. 

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

1.  Audierea conducerilor Ministerului Justiţiei şi Administraţiei Naţionale 

a Penitenciarelor, marţi – 17 februarie a.c., ora 12:00. 

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 9 - 13 februarie 

2015. 

3.  Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie. 

4.  Diverse. 

5.  Activitate pe subcomisii de analiză.  

Înainte de începerea lucrărilor Comisiei, domnul preşedinte Mircea Man 

a informat plenul asupra faptului că în locul domnului deputat Ioan Stan, a 

participat la şedinţă domnul deputat Eugen Bejinariu şi în locul domnului 

deputat Gheorghe Ialomiţianu, a participat domnul deputat Mircea-Nicu 

Toader.  
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La primul punct al ordinii de zi:  

Membrii Comisiei au procedat la audierea domnului Secretar de Stat 

Stancu Liviu, împuternicit din partea Ministerului Justiţiei şi a domnului Chestor 

de Penitenciare Cătălin Claudiu Bejan – Director General  al Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor. 

Înainte de a da cuvântul invitaţilor, domnul preşedinte Mircea Man a 

prezentat, pe scurt, principalele aspecte sesizate în memoriile adresate 

Comisiei noastre de către persoanele condamnate penal care execută o 

pedeapsă privativă de libertate în unităţile de detenţie subordonate 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

Tema dialogului dintre Comisie şi reprezentaţii autorităţilor invitate, a 

constat în clarificarea unor aspecte generale privind sistemul naţional de 

penitenciare, precum şi următoarele aspecte punctuale : bugetul sistemului 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; condiţiile de detenţie în sistemul 

naţional; gradul de ocupare a unităţilor de detenţie; situaţia deciziilor CEDO 

prin care Statul Român a fost condamnat pentru nerespectarea drepturilor 

persoanelor privative de libertate; concretizarea unui program de cercetare, 

etapizat, la care să participe membrii Comisiei noastre privind condiţiile din 

sistemul naţional din penitenciare. 

Discuţiile purtate au fost înregistrate în format audio.  

În urma discuţiilor purtate, membrii Comisiei au hotărât                          

- în unanimitate – formarea unor colective de cercetare, care să se deplaseze 

la  anumite unităţi de detenţie, componenţa fiecărei echipe de lucru urmând a fi 

stabilită ulterior. Temele abordate în cursul cercetării, vor viza aspectele 

sesizate în mod recurent în petiţiile formulate de persoanele care execută o 

pedeapsă privativă de libertate.  

La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte Mircea Man a 

supus atenţiei situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada                         

9 - 13 februarie 2015,  în număr de 19.  

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei şi-au exprimat 

acordul faţă de soluţiile propuse de subcomisiile de analiză.  
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La punctul trei al ordinii de zi, s-a stabilit să se acorde                   

audienţe cetăţenilor, după cum urmează: în ziua de luni, 23 februarie a.c.: 
domnul deputat Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte; în ziua de marţi, 

24 februarie a.c.: domnul deputat Călin-Vasile-Andrei Matei – membru; în ziua 

de miercuri, 25 februarie a.c.: domnul deputat Ioan Stan – membru şi în ziua 

de joi, 26 februarie a.c.: doamna deputat  Luminiţa Adam – vicepreşedinte. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la 

punctul „Diverse”, domnul preşedinte Mircea Man a declarat şedinţa închisă. 

 

La şedinţa din 19 februarie 2015 au participat membrii comisiei, 

respectiv: Mircea Man - preşedinte, Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte,  

Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte, Luminiţa Pachel Adam – 

vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar, Ghervazen Longher – secretar, 

Cristian Buican, Ionel Palăr, Nuţu Fonta, Gheorghe Ialomiţianu, Adrian Gurzău, 

Martin Eduard-Stelian, Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu,             

Moisii Constantin, Rotaru Răzvan şi Ioan Stan.  

 

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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