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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din  7 şi 8 martie 2006 

 
La şedinţe participă toţi membrii comisiei : Valer Dorneanu – 

preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi,                    

Mihail Sireţeanu – secretar, Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman,                

Ilie Merce, Cătălin Micula, Mircea Costache, Tudor Mohora, Eugen Nicolicea, 

Aurelian Pavelescu şi Ioan Dumitru Puchianu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – 

preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi, pentru cele două şedinţe, este adoptată, 

în următoarea formulă :  

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 27 februarie -                     
3 martie  2006 ; 

2.    Invitarea la un dialog a domnului Adrian Moise – Preşedintele 
Federaţiei Sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune – miercuri,              
8 martie a.c. ; 

3.       Analiza şi dezbaterea unor situaţii deosebite din teritoriu ; 
4.       Asigurarea audienţelor la comisie în perioada 13 – 17 martie a.c. 
5.       Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 
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Şedinţa comisiei din 7 martie  a.c. 

În 7 martie a.c. membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea                

pe cele patru subcomisii de lucru, procedând la analiza dosarelor repartizate                

şi la stabilirea modului de soluţionare  a problemelor sesizate. 

Şedinţa comisiei din 8 martie a.c. 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Valer Dorneanu propune 

celor prezenţi  ca punctul 1 al ordinei de zi, respectiv analiza dosarelor intrate la 

comisie în perioada 27 februarie – 3 martie a.c., să fie analizat şi dezbătut după 

audierea  Preşedintelui Federaţiei Sindicatelor din Societatea Română de 

Radiodifuziune – domnul Adrian Moise.  Supusă la vot, propunerea este adoptată în 

unanimitate. 

Audierea Preşedintelui Sindicatelor din Societatea Română de 

Radiodifuziune, domnul Adrian Moise şi a celor doi colegi care-l însoţesc, 

respectiv Cerasela Rădulescu şi Bogdan Rădulescu, membri ai Asociaţiei 

„Iniţiativa Profesională Radio din România”, este înregistrată pe bandă magnetică, 

stenograma făcând parte din prezentul proces-verbal. 

După audiere, plenul comisiei a hotărât asupra formulării exacte a 

problemelor care cad în competenţa de analiză a comisiei noastre, distinct de cele 

specifice activităţii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

În acest sens, petiţionarii vor depune o listă cuprinzând persoanele 

care se consideră victime ale măsurilor abuzive luate de conducerea Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi doresc să fie audiate de comisie, urmând ca plenul să 

procedeze la audiere în cadrul şedinţei de marţi, 14 martie a.c. 
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În continuarea şedinţei, domnul preşedinte Valer Dorneanu supune 

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în săptămâna 27 februarie –            

3 martie  a.c.  În perioada de referinţă, la comisie s-au înregistrat  un număr de            

21 memorii,  în care au fost sesizate aspecte privind justiţia, administraţia publică 

locală, neregulile în aplicarea Legii nr. 18/1991, conflictele personale, 

învăţământul. 

 Plenul comisiei este informat de către domnul preşedinte                    

Valer Dorneanu asupra memoriilor formulate de Dinu Patriciu, Radu Mazăre şi 

Sorin Roşca Stănescu, memorii ce urmează a fi înaintate Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Domnul deputat Tudor Mohora solicită membrilor comisiei analiza 

memoriului  depus de domnul deputat Paveliu Sorin Marian, care sesizează asupra 

unei activităţi de poliţie politică desfăşurată de Şeful Serviciului Român de 

Informaţii al judeţului Gorj. 

În acest sens, plenul hotărăşte să-l invite pe domnul deputat                

Paveliu Sorin Marian în şedinţă, pentru susţinerea memoriului său. 

Aducându-i-se la cunoştinţă, de către domnul preşedinte                     

Valer Dorneanu, că o astfel de cerere este de competenţa Comisiei comune 

permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, domnul deputat 

Paveliu Sorin Marian, prezent la şedinţă, precizează că a depus o cerere – cu un 

conţinut similar – şi la această comisie. Solicitând membrilor comisiei noastre 

îngăduinţa de a aştepta concluziile Comisiei comune permanente a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 
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activităţii Serviciului Român de Informaţii şi de a se pronunţa ulterior primirii 

acestor concluzii, domnul deputat Paveliu Sorin Marian mulţumeşte plenului 

comisiei pentru invitarea la şedinţă. 

Domnul deputat Mircea Costache solicită precizări asupra conţinutului 

memoriului adresat comisiei de către un grup de investitori F.N.I. din Bucureşti. 

După prezentarea dosarului, comisia, reţinând atât faptul că nu există 

nici un  element de identificare a autorilor memoriului, dar şi faptul că petiţia a fost 

îndreptată şi către toate celelalte autorităţi competente (respectiv, Guvern, 

Preşedinţie, Parchet General) hotărăşte asupra clasării dosarului. 

 

Membrii comisiei hotărăsc asupra programului asigurării audienţelor, 

în perioada 13 - 17 martie  a.c.,  după cum urmează : 

• marţi 14 martie  a.c.  - domnul deputat Cătălin Micula; 

• miercuri  15 martie a.c. - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu ; 

•  joi 16 martie  a.c.  - domnul deputat Tudor Mohora. 

În contextul recentelor modificări aduse Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, în finalul şedinţei, domnul preşedinte Valer Dorneanu solicită,                  

atât membrilor comisiei, cât şi aparatului tehnic să facă propuneri pentru 

modificarea Regulamentului comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul preşedinte  

declară  şedinţa închisă. 

 

 

    P R E Ş E D I N T E, 
 
      Valer  Dorneanu 
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