
 
 

 1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din 11, 12 şi 13  martie 2014 

 
Şedinţa comisiei din 11 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.  A fost 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 3 – 7 martie 2014. 

2.   Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie. 

3.   Diverse. 

4.   Activitate pe subcomisii de analiză.  

 

Înainte de a trece la discutarea primului punct al ordinii de zi, 

domnul preşedinte Mircea Man a înştiinţat plenul de faptul că la Comisie a  fost 

depusă o petiţie din partea domnului George Becali, încarcerat în prezent la 

Penitenciarul Poarta Albă, petiţie având ca obiect încălcarea repetată a 

drepturilor sale, în cadrul executării pedepsei în sistemul Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor din România. Petiţionarul solicită sprijinul Comisiei 

pentru verificarea aspectelor reclamate, precum şi în vederea încetării tuturor 

abuzurilor la care este supus. 
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Domnul preşedinte Mircea Man a menţionat că petiţia domnului 

George Becali cuprinde două aspecte principale, respectiv: 

• nepermiterea efectuării unei intervenţii chirurgicale şi a 

tratamentului aferent într-o unitate spitalicească fără pază, din afara ţării, 

dotată cu aparatura medicală necesară, pentru soluţionarea bolii grave de care 

suferă. Din informaţiile apărute în mass-media reiese că această cauză s-ar 

afla pe rolul instanţelor judecătoreşti.  

• neacordarea drepturilor privind menţinerea contactului cu 

familia, petentul menţionând că s-a adresat în acest sens Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor pentru a i se acorda unele permisii de ieşire din 

penitenciar, în vederea vizitării familiei la domiciliul din Bucureşti, însă cererile 

sale au fost respinse. Petiţionarul susţine că de la data încarcerii sale nu a 

putut ţine contactul cu familia decât telefonic, invocând “tradiţia sa 

machedonească” care nu permite prezenţa femeilor (mame, soţii, fiice, 

nepoate, etc.) să participe la vorbitoarele care se efectuează în cadrul 

penitenciarelor. 

În urma discuţiilor purtate, membrii Comisiei au constatat că :  

• în măsura în care prima chestiune sesizată de petiţionar se 

află pe rolul instanţei judecătoreşti, Comisia noastră nu se poate substiui 

acestora.  

• considerându-se necesară o documentare aprofundată asupra 

tuturor aspectelor sesizate de petiţionarul George Becali, domnul preşedinte 

Mircea Man a supus la vot amânarea dezbaterilor privind petiţia în cauză 

pentru şedinţa de săptămâna viitoare. Membrii Comisiei au adoptat cu 

unanimitate de voturi această propunere. 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au luat în 

discuţie situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 3 – 7 martie 2014,  în 

număr de 19, exprimându-şi acordul faţă de soluţiile propuse de subcomisiile 

de analiză. 
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La punctul doi al ordinii de zi, s-a stabilit să se acorde                   

audienţe cetăţenilor, după cum urmează: în ziua de  marţi, 18 martie a.c.: 

domnul deputat  Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte; în ziua de 

miercuri, 19 martie a.c.: domnul deputat iriza Scarlat - secretar şi în ziua de 

joi, 20 martie a.c.: domnul deputat Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte. 

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

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

 

La şedinţele din 12 şi 13 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.  A fost 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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