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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 20, 21 şi 22  octombrie 2009 

 
 
 

Şedinţa comisiei din 20 octombrie 2009 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – 

preşedinte, Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte, Adrian Gurzău – 

vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Luminiţa Iordache – secretar, 

Dumitru Boabeş, William Gabriel Brînză, Petru Farago şi Octavian-Marius Popa, 

în locul doamnei deputat Elena Udrea fiind prezent domnul deputat Daniel Vasile 

Oajdea, împuternicit de către Grupul parlamentar PDL, conform adresei 

nr.16/810/06.10.2009.   

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul vicepreşedinte Adrian 

Gurzău. 

Supusă la vot, ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă : 

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 12 – 16 octombrie 2009. 

2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 27, 28 şi                         

29 octombrie 2009. 

3.  Activitate în subcomisiile de analiză. 

4.  Diverse. 
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La primul punct al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău 

supune atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 12 – 16 

octombrie,  în număr de 5. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu 

privire la dosarele: 

 dosarul nr. 14.609, adresat comisiei noastre de către Liga 

Dreptăţii Împotriva Corupţiei şi Abuzurilor din România.  

Domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele comisiei, doreşte să 

cunoască obiectul petiţiei şi modul de soluţionare. Domnul expert Ştefănescu 

David menţionează faptul că petiţionara înaintează comisiei sesizarea domnului 

Cut Mihai – consilier local, prin care reclamă nereguli în activitatea Primăriei 

Traian Vuia, judeţul Timiş. Ca mod de soluţionare, s-a formulat adresă către Liga 

Dreptăţii Împotriva Corupţiei şi Abuzurilor din România, în conformitate cu 

prevederile constituţionale, prin care petiţionarei i s-a solicitat ca, pe viitor, să-i 

îndrume pe petiţionarii care se adresează lor să se adreseze, în nume propriu, 

comisiei noastre, deoarece dreptul de petiţionare este un drept personal al fiecărui 

cetăţean, Liga Dreptăţii Împotriva Corupţiei şi Abuzurilor putându-se adresa 

comisiei doar în numele membrilor săi. 

 dosarul nr. 14.610, adresat comisiei noastre de către domnul 

David Emil din municipiul Bucureşti, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită 

informaţii, pe scurt. Domnul expert Diaconu Cristian precizează că petiţionarul a 

avut un contract pentru construirea unui imobil într-un bloc de locuinţe, termenul 

de predare nu a fost respectat, motiv pentru care s-a adresat instanţelor 

judecătoreşti, dosarul aflându-se pe rolul Tribunalului Bucureşti. Ca mod de 

soluţionare, petiţionarului i s-a formulat un răspuns prin care este informat că 

aspectele semnalate nu fac obiectul de lucru al comisiei noastre, cu atât mai mult 

cu cât acţiunea a fost deferită justiţiei. 
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 dosarul nr. 14.612, adresat comisiei noastre de către deţinutul 

Tabeică Jean, aflat în custodia Penitenciarului Tulcea, prin care sesizează faptul 

că judecătorul delegat la această unitate de detenţie i-ar fi refuzat „în mod abuziv” 

trecerea de la regimul de executare a pedepsei „ÎNCHIS”, la regimul                   

„SEMI-DESCHIS”, conform propunerilor făcute, în acest sens, de Comisia de 

individualizare a modului de executare a pedepselor, care funcţionează în 

penitenciar, domnul vicepreşedinte propune ca pe viitor comisia să invite la un 

dialog pe reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Domnul 

consilier colaborator Bulai Jorj menţionează faptul că sunt două aspecte distincte 

care sunt sesizate. Primul aspect este legat de regimul de penitenciar şi condiţiile 

pe care deţinuţii le au în aceste unităţi de detenţie: reclamaţiile se referă la 

sănătate, cazare şi hrană. Al doilea aspect este legat de anchetele care au fost 

efectuate, de sentinţele date de către instanţe, în care deţinuţii se declară 

nemulţumiţi. Doar la primul aspect poate răspunde Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor, în legătură cu aspectele privitoare la respectarea regimului de 

detenţie. 

Pentru cea de a doua problemă referitoare la anchetele efectuate şi la 

sentinţele date de către instanţe, domnul vicepreşedinte propune invitarea la un 

dialog şi a reprezentanţilor Ministerului Justiţiei. Trebuie avut în vedere invitarea 

celor două părţi implicate deoarece pe subiectul respectiv există o analiză 

tematică. 

Domnul şef serviciu Marin Gheorghe propune o analiză mai 

aprofundată a acestei tematici, pentru ca la momentul acestui dialog comisia să 

aibă suficiente argumente. 

 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic. 
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La punctul doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la 

comisie, în zilele de 27, 28 şi 29 octombrie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul după cum urmează : 

•  în ziua de marţi, 27 octombrie a.c. : domnul deputat Peter Farago; 

•  în ziua de miercuri, 28 octombrie a.c. : domnul deputat Boabeş 

Dumitru; 

• în ziua de joi, 29 octombrie a.c.: domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedintele comisiei. 

La punctul „Diverse”, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită 

informaţii în legătură cu adresa comisiei către Biroul Permanet al Camerei 

Deputaţilor, privind aspectele sesizate de domnul Becsek Garda Deszo – fost 

deputat şi membru al comisiei, în legislatura trecută. 

Domnul şef serviciu Marin Gheorghe precizează faptul că se aşteaptă un 

răspuns de la Biroul Permanent. 

De asemenea, domnul şef serviciu Marin Gheorghe informează plenul 

comisiei asupra faptului că s-a întocmit deja o adresă de invitare la audiere a 

actualului preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în 

persoana doamnei Crinuţa Nicoleta Dumitrean, care va avea loc săptămâna 

viitoare, într-una din zilele de şedinţă, dată stabilită de comun acord. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău solicită ca mapele de şedinţă pentru 

deputaţi, care conţin documente referitoare la audiere, să le fie transmise 

electronic într-un termen cât mai scurt, pentru informare. 

Domnul şef serviciu Marin Gheorghe enumerează documentele care vor fi 

puse în mapa de şedinţă şi precizează că acestea vor fi transmise în format 

electronic domnilor deputaţi, de către departamentul tehnic al comisiei. 

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul 

„Diverse”, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău declară şedinţa închisă.  
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În zilele de 21 şi 22 octombrie a.c., 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, 
 

                                                              Ioan Stan 
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