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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 12, 13 şi 14 martie 2013 
 

Şedinţa comisiei din 13 martie 2013 
 

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

Toader – preşedinte, Ionel Palăr – vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec – 

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

Cristian Buican, Gheorghe Coman, Vasile-Cătălin Drăguşanu, Paul Dumbrăvanu, 

Nuţu Fonta, Adrian Gurzău, Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu şi               

Ioan Stan. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Mircea-Nicu 

Toader. 

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

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioadele 25 februarie –                      

1 martie şi 4 – 8 martie 2013. 
2.  Informare asupra discuţiei purtate cu Preşedintele Camerei Deputaţilor 

referitoare la structura secretariatului tehnic al comisiei. 

3.  Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie.  

4.  Diverse. 

5.  Activitate pe subcomisii de analiză. 

Domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader supunând atenţiei punctul doi 

al ordinii de zi, a informat plenul comisiei asupra faptului că, în urma discuţiei 

purtate cu Preşedintele Camerei Deputaţilor, referitoare la structura secretariatului 

tehnic al comisiei, a reieşit că pentru asigurarea activităţii comisiei sunt alocate 

comisiei doar patru posturi la secretariatul comisiei şi un post la cabinetul 

preşedintelui.  
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Membrii comisiei, luând în discuţie această situaţie, au constatat că 

numărul de personal alocat nu poate asigura activitatea specifică a comisiei şi 

conduce la un risc apreciabil de neîndeplinire a atribuţiilor regulamentare şi legale 

ce-i revin. Urmare analizării activităţii desfăşurate în legislatura 2008-2012 şi a 

necesarului de personal pentru corecta execuţie a atribuţiilor regulamentare 

specifice, membrii comisiei au hotărât transmiterea unei informări Biroului 

Permanent privind domeniul şi activităţile specifice ale comisiei, precum şi 

personalul necesar îndeplinirii atribuţiilor regulamentare şi legale. 

În continuarea şedinţei, domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a 

informat plenul comisiei asupra faptului că, în urma discuţiilor purtate cu 

conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a decis să formuleze un 

amendament la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 

a Guvernului nr.34/2006 (referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

prestări servicii), prin introducerea la art.34 a unui nou alineat (3), respectiv 

posibilitatea încheierii de contracte cu diverse autorităţi pentru folosirea la muncă 

a persoanelor private de libertate, aflate în custodia penitenciarelor din subordinea 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

Domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a supus atenţiei plenului 

situaţia dosarelor intrate la comisie în perioadele 25 februarie – 1 martie şi 4 – 8 

martie 2013, înscrise la punctul unu al ordinii de zi. În urma prezentării ambelor 

borderouri de şedinţă cuprinzând dosarele înregistrate la comisie în perioadele 

susmenţionate, domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a solicitat mai multe 

informaţii cu privire la dosarele: nr. 16.930, adresat comisiei noastre de către 

doamna Vitan Mihaela din Timişoara, judeţul Timiş;  nr. 16.932, adresat comisiei 

noastre de către domnul Ungureanu Constantin din comuna Albeni, judeţul Gorj;  

nr. 16.935, adresat comisiei noastre de către domnul Bageac Ioan, încarcerat în 

penitenciarul Ploieşti, judeţul Prahova; nr. 16.936, adresat comisiei noastre de 

către Asociaţia Clubul Sportiv Carpaţi Aplicativ Dinamic din Municipiul Bucureşti, 



 
 

 3

reprezentată de domnul preşedinte Dinu Solojan şi nr. 16.956, adresat comisiei 

noastre de către Asociaţia de proprietari nr.194 din Bulevardul 1 Decembrie 1918, 

Tg. Mureş, judeţul Mureş.  

Cu privire la memoriul adresat comisiei noastre de către  domnul 

deputat Adrian Gurzău cuprinzând aspecte ce vizează conduita Prefectului 

judeţului Cluj – domnul Gheorghe Vuşcan, membrii comisiei au hotărât amânarea 

discuţiilor pe această temă până la şedinţa de săptămâna viitoare.  

 Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, 

membrii comisiei, prezenţi la şedinţă, şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile 

propuse.  

La punctul trei al ordinii de zi, s-a stabilit ca în ziua de 20 martie a.c., 
să se acorde audienţe cetăţenilor, de către domnul deputat Vasile-Cătălin 

Drăguşanu. 

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

„Diverse”, domnul preşedinte Mircea-Nicu Toader a declarat şedinţa închisă.  

 

La şedinţele din 12 şi 14 martie a.c., au participat membrii comisiei, 

respectiv : Mircea-Nicu Toader – preşedinte, Ionel Palăr – vicepreşedinte,              

Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar, Ghervazen 

Longher – secretar, Cristian Buican, Gheorghe Coman, Vasile-Cătălin Drăguşanu, 

Paul Dumbrăvanu, Nuţu Fonta, Adrian Gurzău, Călin-Vasile-Andrei Matei, 

Constantin Mazilu şi Ioan Stan. 

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,    S E C R E T A R, 
 

            Mircea-Nicu Toader       Iriza Scarlat 
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