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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 1 şi 3 martie 2016 
 

Şedinţa comisiei din 1 martie 2016 
 

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, Gheorghe Ialomiţianu, Adrian Gurzău, Călin-Vasile-Andrei Matei, 

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

absent domnul deputat Martin Eduard-Stelian. Lucrările comisiei au fost 

conduse de domnul preşedinte Mircea Man.  

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

1.  Audierea doamnei Raluca Alexandra Prună – Ministrul Justiţiei, marţi 

1 martie a.c., orele 12:00, în legătură cu situaţia mediului penitenciar din 

România.  

2.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 22 - 26 februarie 

2016. 

3.    Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie. 

4.    Diverse. 

5.    Activitate pe subcomisii de analiză.  

La primul punct al ordinii de zi:  
Membrii Comisiei au procedat la audierea doamnei Raluca 

Alexandra Prună – Ministrul Justiţiei şi a domnului Claudiu Cătălin Bejan – 

Director General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în legătură cu 

situaţia din mediul penitenciar din România, precum şi măsurile avute în 

vedere la nivelul conducerii ministerului pentru rezolvarea deficienţelor 

existente.  
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Răspunzând membrilor Comisiei, doamna Raluca Alexandra 

Prună – Ministrul Justiţiei a menţionat că: 

• în ceea ce priveşte soluţionarea petiţiilor transmise 

Ministerului Justiţiei, vor fi identificate cele mai eficiente abordări de 

soluţionare, conform legii; 

• există unele deficienţe serioase în cadrul mediului 

penitenciar din România, în special privind asigurarea spaţiului de cazare 

alocat fiecărui deţinut; 

• în ceea ce priveşte măsurile avute în vedere la nivelul 

Ministerului justiţiei, Domnia sa indică anumite posibile soluţii privind 

îmbunătăţirea condiţiilor din penitenciare şi respectarea drepturilor persoanelor 

aflate în executarea unei pedepse privative de libertate;  

• o măsură pe termen mediu şi lung îl reprezintă crearea de 

noi spaţii de detenţie, prin construcţia a două noi penitenciare, conform 

H.G.196/2015;    

• pe termen scurt, se susţine prioritar consolidarea 

serviciului de probaţiune, prevăzut de normele Noului Cod penal.  

• referindu-se la Hotărârea pilot a Curţii Europene a 

Drepturilor Omului împotriva Italiei, estimează că o hotărâre pilot pe aceeaşi 

speţă împotriva Statului Român ar  însemna un impact bugetar anual de 

aproximativ 80 milioane euro. Pentru a preîntâmpina o astfel de hotărâre, 

Guvernul a adoptat în luna ianuarie  a.c. un memorandum prin care a solicitat 

Curţii Europene a Drepturilor Omului să amâne luarea unei decizii pilot pe 

acest subiect. 

• Regulamentul de aplicare a Legii nr.254/2013 privind 

executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal  vor fi dezbătute şi adoptate în următoarea 

şedinţă de Guvern. 

Discuţiile purtate între membrii Comisiei, reprezentanţii 

Ministerului Justiţiei şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a fost 

înregistrat în format audio.  
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La punctul doi al ordinii de zi:  

Membrii comisiei au luat în discuţie situaţia dosarelor intrate la 

comisie în perioada 22 - 26 februarie 2016,  în număr de 12,  exprimându-şi 

acordul faţă de soluţiile propuse de subcomisiile de analiză. 

La punctul trei al ordinii de zi, s-a stabilit să se acorde                   

audienţe cetăţenilor, după cum urmează: în ziua de luni, 7 martie a.c.: domnul 

deputat Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte; în ziua de marţi, 8 martie 

a.c.: doamna deputat Luminiţa-Pachel Adam – vicepreşedinte; în ziua de 

miercuri, 9 martie a.c.: domnul deputat  Iriza Scarlat – secretar şi în ziua de 

joi, 10 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 şedinţa din 3 martie 2016 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, 

Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu, Moisii Constantin,                    

Rotaru Răzvan şi Ioan Stan. A lipsit domnul deputat Martin Eduard-Stelian. 

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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