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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 10 şi 11 octombrie  2006 

 
Şedinţa comisiei din 10 octombrie  a.c. 
 
La şedinţă participă 11 membrii ai comisiei, respectiv :                    

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, Ioan Dumitru 

Puchianu, lipsind motivat domnul preşedinte Tudor Mohora (deplasare                    

în străinătate, în interes de serviciu). 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                    

Radu Lambrino – vicepreşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată, în următoarea formulă : 

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 2 – 6 octombrie a.c. 

2. Stabilirea programului privind audienţele la comisie în perioada                    

16 - 20 octombrie  a.c. 

3.    Diverse. 

4.    Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

 

 

Administrator
Original



 
 

 2

 

În deschiderea şedinţei, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino  supune 

atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie,            

în perioada 2 – 6 octombrie a.c., plenul consultând situaţia celor  32 cauze, 

privitoare la nemulţumirile cetăţenilor (vizând presupuse abuzuri şi ilegalităţi ale 

autorităţilor publice locale, soluţii ale instanţelor judecătoreşti, conflicte locative, 

conflicte de muncă, litigii privind recunoaşterea unor drepturi de proprietate, 

conflicte între persoane fizice şi favorizări ale structurilor aparţinând poliţiei). 

Dintre acestea, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino solicită informaţii 

privind memoriul domnului Buciu Alexandru Claudiu din Lugoj, judeţul Timiş, 

înregistrat la comisie sub nr.11.949/3 octombrie a.c. 

Domnul consilier Nicolae Iorga, răspunzând acestei solicitări, 

menţionează că, în memoriul respectiv, petiţionarul reclamă unele abuzuri săvârşite 

de către Primăria municipiului Lugoj, în legătură cu organizarea licitaţiei pentru 

executarea unor lucrări de canalizare. În acest sens, a fost sesizată atât Primăria 

municipiului Lugoj, cât şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, petiţionarul fiind 

şi dânsul înştiinţat că, într-o primă etapă, s-a solicitat atât autorităţii incriminate, 

cât şi instituţiilor cu atribuţii de control, relaţii şi documente privind aspectele 

sesizate,   în funcţie de care comisia va putea aprecia asupra oportunităţii etapelor 

ulterioare ale analizei. 

Un alt dosar pus în discuţia comisiei de către domnul vicepreşedinte 

Radu Lambrino, este acela al Dr. Teodorescu Marius – Şef al Clinicii I Chirurgie 

din cadrul Spitalului judeţean de urgenţă Timişoara, solicitând informaţii despre 

acest caz. 
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Doamna consilier Elena Dumitru răspunde solicitării domnului 

vicepreşedinte Radu Lambrino, cu menţiunea că petiţionarul reclamă un lung şir de 

abuzuri şi ilegalităţi săvârşite de către managerul interimar al spitalului, domnul 

Ionac Mihai Edmond şi dat fiind faptul că unele dintre neregulile reclamate sunt de 

natură să-i afecteze pe pacienţi, este oportun să fie sesizat Ministerul Sănătăţii, 

instituţie competentă cu analiza aspectelor sesizate. 

Domnul deputat Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei, doreşte să fie 

informat cu privire la cazul sesizat de către doamna Vlase Elena din Braşov şi 

înregistrat la comisie sub nr.11.967/4 octombrie a.c. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu răspunde acestei solicitări,               

cu menţiunea că – fiindu-i cunoscut acest caz – poate să aducă unele lămuriri. 

Astfel, petiţionara este mama unui tânăr ucis în revoluţie, care este purtată pe 

drumuri de către autorităţi şi în mod special, de către Comisia pentru aplicarea legii 

fondului funciar. De asemenea, în memoriu se face vorbire de către unele şicane şi  

obstrucţii avute la nivelul administraţiei publice locale, precum şi nereguli privind 

eliberarea certificatelor de revoluţionar. 

Domnul vicepreşedinte Radu Lambrino, propune ca, într-o primă etapă, 

memoriul să fie înaintat Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor 

– domnului Secretar de Stat Petrişor Morar, cu rugămintea de a ne transmite 

punctul de vedere al acestei instituţii, cu privire la tergiversarea eliberării 

respectivelor certificate de revoluţionar. 

Luând cuvântul, doamna expert Cornelia Costin, aduce la cunoştinţa 

plenului că, în memoriul adresat, petiţionara solicită să fie primită în audienţă la 

comisie. 
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Domnul secretar Mihail Sireţeanu propune invitarea la comisie a 

doamnei Vlase Elena din Braşov, pentru ziua de 17 octombrie a.c. – orele 10.00, 

iar subcomisia care se ocupă cu problemele sesizate în memoriu, să procedeze la 

audierea petiţionarei, în urma căreia se va putea aprecia asupra oportunităţii 

etapelor ulterioare ale analizei. 

Domnul deputat Mircea Costache, referindu-se tot la plângerile unor 

cetăţeni cărora nu li se recunosc – nici după 17 ani de la Revoluţie – calitatea de 

revoluţionari, supune plenului cazul sesizat la Biroul Parlamentar din Buzău,                  

de către domnul Goia Ioan, care, cu toate că a făcut numeroase dovezi (cu martori, 

fotografii, filme), nu beneficiază – nici până în prezent - de drepturile şi 

recompensele prevăzute în Legea nr.42. Mai mult decât atât, petiţionarul este 

pensionat pe caz de boală, cu diagnostic de cancer pulmonar şi datorită nivelului 

scăzut de trai, se află şi în imposibilitatea procurării de medicamente. 

Totodată, domnul deputat Mircea Costache menţionează că deşi petentul 

susţine că s-a adresat instituţiilor competente, dosarele dânsului nu se mai găsesc 

înregistrate nicăieri.  

Domnul vicepreşedinte Radu Lambrino întreabă dacă petiţionarul                   

– Goia Ioan – s-a adresat şi comisiei noastre. 

Domnul deputat Mircea Costache răspunde întrebării, cu precizarea că 

petiţionarul s-a adresat Biroului Parlamentar din Buzău, dar poate să aducă un 

exemplar pentru a fi înregistrat şi la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor. 

Domnul vicepreşedinte Radu Lambrino, menţionează că – numai după 

primirea memoriului – comisia va putea sesiza şi pentru acest caz, Secretariatul de 

Stat pentru Problemele Revoluţionarilor. 
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Doamna expert Cornelia Costin doreşte să menţioneze că, dat fiind 

complexitatea problemelor sesizate cu privire la acordarea calităţii de 

revoluţionari, o audiere a domnului Secretar de Stat Petrişor Morar ar fi bine venită 

pentru clarificarea tuturor aspectelor sesizate - până în prezent - la comisie.  

Domnul vicepreşedinte Radu Lambrino precizează că deocamdată este 

necesar a se aştepta înaintarea memoriului de către domnul Goia Ioan şi în urma 

analizării atât a memoriului respectiv, cât şi a celorlalte primite la comisie pe acest 

domeniu, comisia va putea aprecia asupra faptului dacă este sau nu necesară 

invitarea la un dialog a domnului Secretar de Stat Petrişor Morar. 

În continuare, domnul deputat Mircea Costache, referindu-se la ultimul 

punct înscris în tabelul cu lucrări intrate la comisie în perioada 2 – 6 octombrie 

a.c., respectiv la memoriul înaintat de către Mişcarea de Integrare Spirituală în 

Absolut, menţionează că reclamaţia nu este fondată, deoarece domnia sa, în şedinţa 

publică a Camerei Deputaţilor de care se face vorbire în respectivul memoriu, nu a 

făcut nici un fel de referire la mentorul spiritual al mişcării – domnul Gregorian 

Bivolaru. 

Domnul secretar Mihail Sireţeanu îşi exprimă punctul său de vedere, 

potrivit căruia, chiar dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, este dreptul la opinie al 

fiecărui domn deputat, iar problema respectivă nici nu mai trebuie discutată. 

Domnul deputat Mircea Costache solicită ca – în şedinţa de săptămâna 

viitoare – să se aducă lămuriri şi asupra dosarului înaintat comisiei de către 

Asociaţia Cultul Eroilor din Bucureşti, care se referă la situaţia grea în care se află 

veteranul de război Uşurelu Mihai. 
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Asupra asigurării audienţelor în perioada 16 - 20 octombrie a.c., 

membrii comisiei hotărăsc după cum urmează : 

• marţi 17 octombrie - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu   
• miercuri 18 octombrie - domnul deputat Radu Lambrino 
• joi 19 octombrie - domnul deputat Horea Dorin Uioreanu  

 
urmând ca în zilele de 16 şi 20 octombrie a.c. audienţele să fie asigurate 

prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul 

vicepreşedinte Radu Lambrino declară şedinţa închisă. 

În ziua de 11 octombrie a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat 

activitatea în subcomisiile de lucru, procedând la  analiza şi dezbaterea aspectelor 

sesizate în memoriile repartizate pe subcomisii şi hotărând asupra propunerilor pe 

care urmează să le prezinte plenului. 

 

V I C E P R E Ş E D I N T E, 
 

Radu Lambrino 
 
 
 
 
 


