
 
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

PROCES  -  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din 2 şi 3 aprilie 2002 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Radu  Ciuceanu � 

preşedintele comisiei.  
Participă toţi membrii comisiei, lipsind motivat domnul deputat Dan 

Matei Agathon � ministru. 
 
Şedinţa comisiei din 2 aprilie a.c. a avut următoarea                 

Ordine de zi : 
1. Analiza dosarelor intrate la comisie în săptămâna                 

27 martie � 1 aprilie a.c. ; 
2.        Discuţii şi analiză privind aspectele sesizate comisiei şi 

desprinse cu ocazia audierii domnului Dragoş Şeuleanu � Director General al 
Societăţii Române de Radiodifuziune. 

 
La primul punct al Ordinei de zi, domnul Preşedinte Radu 

Ciuceanu aduce la cunoştinţa membrilor comisiei situaţia dosarelor intrate la 
comisie în perioada   27 martie � 1 aprilie a.c., astfel : în perioada susmenţionată 
s-au înregistrat un număr de  27 memorii şi s-au primit în audienţă 5 cetăţeni. 

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, domnul Preşedinte 
apreciază ca deosebit de importantă şi audierea foştilor membri ai Consiliului de 
Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv doamna  Mariana 
Sipoş şi domnul Răzvan Dumitrescu, cu atât mai mult cu cât aceştia sunt şi autorii 
memoriilor  prin care au fost sesizate comisiei tocmai aspectele ce au format 
obiectul discuţiei purtată  cu domnul Dragoş Şeuleanu. 

Supusă la vot, propunerea domnului Preşedinte a fost aprobată în 
unanimitate, rămânând ca, prin secretariatul tehnic al comisiei,  cei doi foşti 
membri ai consiliului de administraţie să fie invitaţi la audiere miercuri, 10 aprilie 
a.c., ora urmând a fi stabilită în funcţie  de programul comisiei, dar şi al Camerei 
Deputaţilor, aşa cum va fi el stabilit de Biroul Permanent. 
 



 
 

 

 
 
 
 

Şedinţa comisiei din 3 aprilie a.c.  a avut următoarea                
Ordine de zi : 

1. Audierea reprezentanţilor Inspectoratului General al 
Poliţiei şi Gărzii Financiare Centrale în cazul sesizat comisiei de Spitalul 
Judeţean Olt. 

2. Dialog cu Domnul Secretar de Stat Sorin Enculescu � 
Ministrul Apărării Naţionale, privind situaţia terenurilor din zona Băneasa � 
Pipera. 

 
La primul punct al Ordinei de zi, comisia a procedat la audierea 

reprezentanţilor Inspectoratului General al Poliţiei şi Gărzii Financiare Centrale în 
cazul privind situaţia creată la Spitalul Judeţean Olt. 

Din partea comisiei, la audiere au participat domnii deputaţi Mihail 
Sireţeanu, Tunaru Raj Alexandru,  Merce Ilie, Gheorghiu Adrian, Nechifor 
Cristian, Garda Dezideriu Coloman, asistaţi de consilier parlamentar           
Nicolae Iorga şi consilier colaborator Jorj Bulai. 

Din partea Inspectoratului General al Poliţiei a fost prezent domnul 
colonel   Ghiţă Lucică, iar din partea Gărzii Financiare Centrale domnii comisari 
Nicolici Zoran şi  Andrei Ion. 

Audierea a fost condusă de domnul deputat Nicolae Grădinaru, 
Vicepreşedintele comisiei. 

Procedând la informarea celor prezenţi asupra cazului în speţă,  
domnul Vicepreşedinte Nicolae Grădinaru precizează că, de mai bine de două 
luni, am supus atenţiei Inspectoratului General al Poliţiei şi Gărzii Financiare 
situaţia creată la Spitalul Judeţean Olt, de neonorarea unor contracte  comerciale 
având ca obiect dotarea cu aparatură medicală, contracte pentru care spitalul a 
avansat unei firme din Bucureşti 30 % din valoarea contractelor.  Împreună cu 
reprezentanţii spitalului, domnul Vicepreşedinte Nicolae Grădinaru s-a deplasat 
personal la adresa declarată de firmă ca reprezentând sediul social, constatând 
astfel că la adresa respectivă nu funcţionează nici o firmă.  

Acesta a fost motivul pentru care am sesizat celor două autorităţi, 
respectiv Inspectoratul General al Poliţiei şi Garda Financiară Centrală 
declanşarea cercetărilor de specialitate. 



 
 

 

Cu mult după împlinirea termenului de 30 de zile pentru răspuns, în 
loc să ne comunice  relaţii şi informaţii asupra verificării acestei firme fantomă, s-
au rezumat  doar la a ne preciza  că, pentru modul defectuos în care au fost 
încheiate contractele comerciale, conducerea Spitalului Judeţean Olt a fost 
sancţionată. 

Acordându-i-se  cuvântul, reprezentantul Inspectoratului General al 
Poliţiei precizează că, pe aspectele sesitate, la nivelul Inspectoratului de Poliţie al 
judeţului Olt sunt instrumentate două dosare, în prezent, neputând să ofere alte 
relaţii  referitoare la stabilirea gradului de vinovăţie al subiecţilor implicaţi în 
faptele cu conotaţie penală. 

Reprezentanţii Gărzii Financiare Centrale  informează comisia că, pe 
atribuţiile specifice ce le revin, au declanşat cercetările, acestea aflându-se într-o 
fază incipientă, în care nu pot fi oferite concluzii certe. 

Total nemulţumit de maniera în care a fost tratată situaţia sesizată de 
comisie, domnul Vicepreşedinte Nicolae Grădinaru, în asentimentul declarat al 
celorlalţi membrii ai comisiei, prezenţi la audiere, precizează că atât Inspectoratul 
General al Poliţiei, cât şi Garda Financiară Centrală, din raţiuni ce nu ne sunt 
cunoscute, au manifestat dezinteres şi superficialitate. Mai mult chiar,  cele două 
răspunsuri nu fac  - absolut deloc � referiri la ceea ce comisia a solicitat, putându-
se trage concluzia  că, deliberat, s-a urmărit deturnarea atenţiei către aspecte ce 
sunt exterioare interesului pentru care am solicitat cercetarea. 

 
În finalul dialogului,  domnul Vicepreşedinte Grădinaru a hotărât, în 

numele comisiei, ca, într-un termen de maximum 7 zile să fie transmise comisiei 
informaţii concrete asupra cercetărilor, solicitând reprezentanţilor autorităţilor 
implicate să  lărgească sfera  acţiunii  şi pentru aspecte pe care comisia, prin 
diligenţe proprii,  a ajuns să le cunoască, aspecte ce nu au fost � în marea lor 
majoritate � prinse în planul de cercetare. 

La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, în urma dialogului purtat 
cu domnul Secretar de Stat Sorin Encuţescu, comisia a hotărât completarea 
materialului informativ prin solicitarea unor  acte, date şi relaţii de la Prefectura 
Judeţului Ilfov, Primăria comunei Voluntari şi Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Militar Bucureşti. 

În acest sens, urmează ca miercuri, 10 aprilie a.c., la o oră ce va fi 
stabilită în funcţie de programul comisiei, să aibe loc dialogul cu Prefectul 
judeţului Ilfov, Primarul comunei Voluntari şi Procurorul Şef al Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Militar Bucureşti. 
 



 
 

 

 
 
   P R E Ş E D I N T E, 
 
      Radu  Ciuceanu 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


