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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 29 noiembrie 2006 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – preşedinte, 
Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu – secretar,              
Nicolae Bădălău, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Bogdan Olteanu, Valer Dorneanu, 
Mircea Costache, Aurelian Pavelescu şi Ioan Dumitru Puchianu.   Lucrările comisiei au fost 
conduse de domnul deputat Horea Dorin Uioreanu - vicepreşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată, în următoarea formulă : 
1.   Prezentarea Notei de informare privind memoriul Senatului Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara.  
2.   Prezentarea memoriului numitului Florentin Scaletchi şi a Organizaţiei pentru 

Apărarea Drepturilor Omului. 
3.      Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  20 - 24 noiembrie a.c. 
4.     Stabilirea programului privind audienţele la comisie în perioada 4 – 8 decembrie  a.c. 
5.     Diverse. 
6.     Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

La primul punct al ordinei de zi : 
• în memoriul Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor 

Babeş” Timişoara,  domnul prof.univ. Ştefan I Drăgulescu reclamă încălcarea Legii nr.95/2006 
de către managerul spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara – domnul Mihai Ionac, prin 
demiterea din funcţiile de şef-secţie spital a mai multor cadre didactice universitare, 
profesionişti cu reputaţie bine stabilită, numind alţi şefi de secţie fără avizul Senatului 
Universităţii.  

• s-a propus înaintarea memoriului către Ministerul Sănătăţii – în atenţia 
domnului Ministru Eugen Nicolăescu. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată - în unanimitate 
- de către membrii comisiei. 

La punctul doi al ordinei de zi : 
• atât în memoriul adresat comisiei de către numitul Florentin Scaletchi,  

cât şi în cel al Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului, se sesizează faptul că 
arestarea petiţionarului – numitului Florentin Scaletchi, s-ar fi făcut urmare unei înscenări 
judiciare, instrumentată de la cel mai înalt nivel al statului,  petiţionarul solicitând totodată să fie 
audiat în plenul comisiei.  

• s-a propus înaintarea memoriului către Consiliul Superior al Magistraturii 
şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, apreciindu-se ca nefiind necesară 
audierea acestuia, în plenul comisiei. Supusă la vot,  şi această propunere a fost adoptată  în 
unanimitate.  
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La punctul trei al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu 
a supus atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie,                   
în perioada 20 - 24 noiembrie a.c., iar în urma parcurgerii a celor 21 cauze inaintate în perioada 
de referinţă, membrii comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu soluţiile propuse de 
compartimentul tehnic al comisiei.  

Asupra asigurării audienţelor în perioada 4 - 8 decembrie a.c., membrii comisiei 
au hotărât după cum urmează : 

• marţi 5 decembrie - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 
• miercuri 6 decembrie - domnul deputat Horea Dorin Uioreanu 
•   joi 7 decembrie - domnul deputat Becsek Garda Deszo 

urmând ca în zilele de 4 şi 8 decembrie a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul 
preşedintelui comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul vicepreşedinte Horea 
Dorin Uioreanu a declarat şedinţa închisă. 

 
 

 
     P R E Ş E D I N T E, 
 
        Tudor  Mohora 
 
 
 
 
 
 
 


