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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 21, 22 şi 23 martie 2017 

 
Şedinţa comisiei din 21 martie 2017 

 
La şedinţa din 21 martie 2017 au participat membrii comisiei, 

respectiv: Balan Ioan – preşedinte,  Abu-Amra Lavinia-Corina – vicepreşedinte, 

Băişanu Ştefan Alexandru – vicepreşedinte, Boboc Valentin Gabriel – 

vicepreşedinte, Dunava Costel Neculai – secretar, Prisnel Adrian-Claudiu – 

secretar, Antal Istvan-Janos, Goga Octavian, Ionescu George,                        

Mărgărit Mitică-Marius, Pistru-Popa Eusebiu-Manea şi Şarapatin Elvira. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Balan.   

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

1.    Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 13 - 17 martie 2017. 
2.    Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie. 
3.    Diverse. 

4.    Activitate pe subcomisii de analiză.  

La primul punct al ordinii de zi:
Membrii comisiei au luat în discuţie situaţia dosarelor intrate la 

comisie în perioada 13 - 17 martie 2017, în număr de 22. Urmare studierii 

borderoului de şedinţă cuprinzând dosarele înregistrate în perioada de 

referinţă, s-au solicitat mai multe informaţii cu privire la dosarele: nr.19.410 din 

15 martie 2017, adresat iniţial Preşedintelui Camerei Deputaţilor de către 

doamna M.I. din Municipiul Bucureşti şi redirecţionat Comisiei noastre de către 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor; nr.19.412 din 

15 martie 2017, adresat iniţial Preşedintelui Camerei Deputaţilor de către 

domnul S.C. din oraşul Simeria, judeţul Hunedoara şi redirecţionat Comisiei 

noastre de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei 
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Deputaţilor; nr.19.418 din 15 martie 2017, adresat iniţial Preşedintelui Camerei 

Deputaţilor de către domnul A.M. din Municipiul Bucureşti şi redirecţionat 

Comisiei noastre de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei 

Deputaţilor şi nr.19.423 din 15 martie 2017, adresat iniţial Preşedintelui 

Camerei Deputaţilor de către doamna T.V. din oraşul Braşov, judeţul Braşov şi 

redirecţionat Comisiei noastre de către Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a Camerei Deputaţilor. 
Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, 

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

propuse. 

La punctul doi al ordinii de zi, respectiv stabilirea programului 

privind asigurarea audienţelor la comisie pentru săptămâna următoare, 

acestea vor fi asigurate de către domnul deputat Dunava Costel Neculai – 

secretarul Comisiei,  în ziua de luni, 27 martie a.c., între orele 11:00 – 13:00. 

La punctul „Diverse”: 
Reluând discuţiile pe marginea propunerilor de modificare şi 

completare a Regulamentului Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei 

şi pentru petiţii în corelare cu dispoziţiile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

membrii Comisiei au hotărât transmiterea acestora, în forma în care a fost 

prezentată în şedinţa Comisiei din 28 februarie a.c., Comisiei pentru 

regulament a Camerei Deputaţilor.  

În continuare, domnul preşedinte Ioan Balan, luând în discuţie 

situaţia numărului din ce în ce mai mare a petiţiilor primite din partea 

persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate în penitenciarele 

din România, a adresat rugămintea compartimentului tehnic al Comisiei, de a 

pregăti – pentru şedinţa de săptămâna următoare – un material care să 

reflecte situaţia acestor petiţii în ceea ce priveşte atât numărul acestora, cât şi 

obiectul sesizărilor, respectiv: aspecte privind condiţiile de detenţie; 

nerespectarea drepturilor prevăzute persoanelor private de libertate; 

presupuse abuzuri săvârşite de către conducerea ori personalul 

penitenciarului, etc.  
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Având în vedere că membrii Comisiei şi-au exprimat acordul faţă de 

efectuarea unor vizite în penitenciarele din România, cu scopul identificării 

unor măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor şi a calităţii vieţii persoanelor care 

execută o pedeapsă privativă de libertate, materialul respectiv va cuprinde şi 

propuneri privind temele de abordat pe durata vizitelor, urmând ca – ulterior – 

colegii deputaţi să facă propuneri privind programul vizitelor ce se vor 

desfăşura în penitenciare. 

De asemenea, domnul preşedinte Ioan Balan a menţionat că 

aspectele privind condiţiile de detenţie din penitenciare au fost avute în vedere 

şi de misiunea de informare desfăşurată de Comisia noastră în legislatura 

trecută, respectiv în anul 2015, finalizată prin Raportul final înregistrat la                 

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor din data de 28 septembrie 2015. 

Tot la punctul „Diverse” domnul vicepreşedinte Boboc Valentin 

Gabriel a înştiinţat plenul Comisiei asupra faptului că, în ziua de luni,                       

20 martie a.c., a fost primit în audienţă domnul C.G. din Municipiul Constanţa, 

judeţul Constanţa, ocazie cu care petiţionarul a prezentat aspecte privind: 

stabilirea nejustificată şi abuzivă a unei taxe în sarcina societăţii SOMACO 

CONSTRUCT S.R.L., cu titlu de „taxă zilnică pentru utilizarea temporară a 

locurilor publice” de către u.a.t. Năvodari; concluziile considerate eronate 

cuprinse în Raportul întocmit în urma controlului desfăşurat de Corpul de 

Control al Ministerului Mediului, „constatări de natură de a produce o gravă 

dezinformare”; modul – considerat abuziv – în care Comisia locală şi judeţeană 

de fond funciar au procedat la reconstituirea dreptului de proprietate privată 

asupra unor suprafeţe de teren, situate pe raza comunei Lumina, judeţul 

Constanţa. Urmare audienţei acordate, a prezentărilor făcute verbal şi în scris 

de către petiţionar, s-a propus transmiterea respectivului memoriu conducerilor 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Prefecturii judeţului Constanţa, 

Primăriei oraşului Năvodari şi Curţii de Conturi a României. 

 

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

„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Balan a declarat şedinţa închisă. 
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Şedinţele comisiei din 22 şi 23 martie 2017 
 
La şedinţele din 22 şi 23 martie 2017 au participat membrii 

comisiei, respectiv: Balan Ioan – preşedinte,  Abu-Amra Lavinia-Corina – 

vicepreşedinte, Băişanu Ştefan Alexandru – vicepreşedinte, Boboc Valentin 

Gabriel – vicepreşedinte, Dunava Costel Neculai – secretar, Prisnel Adrian-

Claudiu – secretar, Antal Istvan-Janos, Goga Octavian, Ionescu George,                        

Mărgărit Mitică-Marius, Pistru-Popa Eusebiu-Manea şi Şarapatin Elvira.  

În cele două zile 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,  
   
                                              Ioan Balan  
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