
 
 

 1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor  comisiei din 22 şi 23 septembrie 2010 

 

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

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

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

William Gabriel Brînză şi Damian Ioan. În locul doamnei deputat Elena Udrea a 

participat domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, desemnat de către Grupul Parlamentar 

al Partidului Democrat-Liberal, conform adresei nr.16/708/14.09.2010, domnul deputat 

Borbely Laszlo fiind 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 domnului Ioan Băla - Director General al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor, cu privire la memoriile adresate comisiei de către 

persoane condamnate penal, care execută o pedeapsă privativă de libertate,                  

în penitenciarele din România.  
2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 13 –                  

17 septembrie 2010.   

3.  Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 28, 29 şi 30 
septembrie 2010. 

4.  Activitate în subcomisiile de analiză. 

5.  Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi, în deschiderea audierii domnului Ioan Băla 

– Director General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, domnul preşedinte 

Ioan Stan a mulţumit invitatului pentru participare şi a prezentat o notă privind 
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memoriile adresate comisiei, în perioada anilor 2009 – septembrie 2010, de către 

persoane condamnate penal care execută o pedeapsă privativă de libertate, în 

penitenciarele din România. 

După expunerea acestei informări, domnul preşedinte Ioan Stan l-a invitat 

la dialog pe domnul Ioan Băla – Director General al Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, astfel membrii comisiei au procedat la audiere.  

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică. 

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

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 13 – 17 septembrie 

2010,  în număr de 13. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei şi-au exprimat acordul la 

dosarele prezentate, faţă de soluţiile propuse de corpul de consilieri. 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la stabilirea 

programului de audienţe pentru zilele de 28, 29 şi 30 septembrie a.c., după cum 

urmează: pentru 28 septembrie a.c., domnul deputat Vasile Oajdea; pentru                  

29 septembrie a.c., domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău şi  pentru 30 septembrie a.c., 

domnul secretar Boabeş Dumitru. 

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

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

După finalizarea discuţiilor în plen, 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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