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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 4 octombrie 2011 

 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – 

preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte, 

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

secretar, William Gabriel Brînză, Damian Ioan, Marian Dan Mihai, Eugen Constantin 

Uricec, iar domnul deputat Borbely Laszlo este absent.  

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

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

1.  Audierea conducerii Consiliului de Mediere în legătură cu aspectele 

semnalate în memoriul Asociaţiei Mediatorilor Galaţi şi al Uniunii Mediatorilor Bancari – 

Bucureşti, ora 13:00. 

2.  Audierea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în 

legătură cu aspectele semnalate în memoriile adresate Comisiei noastre de către 

persoane care execută pedepse privative de libertate în Penitenciarele din România, 

ora 13:45. 

3.    Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 26 - 30 septembrie 2011. 

4.   Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 11, 12 şi 13 octombrie 

2011. 
5.    Activitate pe subcomisii de analiză. 

6.    Diverse. 

 
 



 
 

 2

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

audierea doamnei Anca Elisabeta Ciucă – preşedintele Consiliului de Mediere, 

doamnei Nicoleta Pîrvan – consilier juridic în cadrul Consiliului de Mediere, precum şi a 

domnilor Constantin Asofronie – preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Galaţi şi Tudor 

Tatu – preşedintele Uniunii Mediatorilor Bancari. 

La această audiere a participat şi domnul deputat Cătălin Croitoru – 

vicepreşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din cadrul Camerei 

Deputaţilor. 

Mulţumind pentru prezenţa la Comisie, domnul preşedinte Ioan Stan i-a 

invitat - pentru început - să ia cuvântul pe domnii Constantin Asofronie şi Tudor Tatu, 

solicitându-le să prezinte mai pe larg situaţia expusă în memoriul adresat deja Comisiei 

noastre, înregistrat sub nr.16.051 din 13 septembrie a.c.  După această prezentare, 

conducerea Consiliului de Mediere urmând a lua cuvântul pentru a-şi exprima punctul 

de vedere vis-a-vis de aspectele prezentate atât de preşedintele Asociaţiei Mediatorilor 

Galaţi, cât şi de preşedintele Uniunii Mediatorilor Bancari. 

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, respectiv casete audio, 

stenograma făcând parte integrantă din prezentul proces verbal. 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la audierea 

domnului Chestor de penitenciare dr.Ioan Băla – Director General al Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, domnului Comisar şef de penitenciare Ioan Blaga – 

Director al Direcţiei de Inspecţie Penitenciară, domnului Comisar şef de penitenciare               

Marian Staicovici – Director al Direcţiei Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar şi a 

doamnei Mădălina Spirescu – înlocuitor al şefului Direcţiei Medicală, în legătură cu 

aspectele semnalate în memoriile adresate Comisiei noastre de către persoane care 

execută pedepse privative de libertate în Penitenciarele din România. 

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, respectiv casete audio. 

La punctul trei al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei plenului analiza dosarelor înregistrate la comisie în perioada 26 - 30 

septembrie 2011, în număr de 18.  
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Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei şi-au exprimat acordul 

faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic. 

În legătură cu audierea conducerii Consiliului de Mediere şi a 

conducerilor Asociaţiei Mediatorilor Galaţi şi a Uniunii Mediatorilor Bancari, membrii 

comisiei au hotărât ca într-o şedinţă viitoare să se reia acest subiect, după analiza 

documentelor solicitate cu prilejul acestei audieri ce vor fi transmise ulterior de către 

conducerea Consiliului de Mediere, pentru a se putea decide asupra etapelor ulterioare 

ale analizei. 

În finalul discuţiilor purtate cu domnul Chestor de penitenciare                  

dr.Ioan Băla – Director General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,               

Domnia sa a lăsat la comisie un material cu privire la modul în care au fost soluţionate 

petiţiile primite la Administraţia Naţională a Penitenciarelor în perioada                 

1 ianuarie 2010 – septembrie 2011, material ce va fi multiplicat şi înmânat tuturor 

membrilor comisiei, spre analiză. 

La punctul patru al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la 

comisie, în zilele de 11, 12 şi 13 octombrie 2011 domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul după cum urmează: în ziua de marţi, 11 octombrie a.c.: domnul deputat 

Dumitru Boabeş - secretar al comisiei; în ziua de miercuri, 12 octombrie a.c. : domnul 

deputat Adrian Gurzău – vicepreşedinte al comisiei  şi în ziua de joi, 13 octombrie 

a.c.: domnul deputat Octavian Marius Popa - vicepreşedinte al comisiei. 

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

„Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă, membrii comisiei 

urmând a-şi desfăşura 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 
 



 
 

 4

 
 
 
 


	S  I  N  T  E  Z  A

		2011-10-14T10:28:44+0300
	Irina I. Lacatusu




