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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  14 şi 15 martie 2006 

 
La şedinţe au participat 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 şedinţei comisiei din 14 martie a.c. au fost conduse, în prima parte, de 
domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu, iar în a doua parte, de către domnul deputat                   
Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi, pentru cele două şedinţe, a fost adoptată,                        
în următoarea formulă :  

1.    Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  6 - 10 martie  2006 ; 
2.  Analiza şi dezbaterea aspectelor sesizate în memoriul adresat comisiei de către 

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea – Marian Oprişan, care sesizează asupra abuzurilor 
Prefectului Judeţului Vrancea - Ion Oprea.  

3.   Audierea reprezentanţilor Societăţii Radiodifuziunii Române – ora 14:00. 
4.   Prezentarea şi analizarea situaţiilor deosebite din teritoriu ; 
5.   Asigurarea audienţelor la comisie în perioada 20 – 24 martie a.c. 
6.   Activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 

 
Şedinţa comisiei din 14 martie  a.c. 
În prima parte a şedinţei din ziua de 14 martie a.c., membrii comisiei au procedat 

la audierea reprezentanţilor Societăţii Radiodifuziunii Române, care, adresându-se comisiei 
noastre, au sesizat aspecte privind încălcarea prevederilor Legii nr.41/1994, privind contractul colectiv 
de muncă, de către conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune. 

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, stenograma făcând parte 
integrantă din procesul verbal al şedinţei. 
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În cea de-a doua parte a şedinţei comisiei din 14 martie a.c., domnul preşedinte 

Valer Dorneanu a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în săptămâna                     
6 - 10 martie  a.c.   

În perioada de referinţă, la comisie s-au înregistrat  un număr de  19 memorii,                   
în care au fost sesizate aspecte privind justiţia, administraţia publică locală, neregulile în 
aplicarea Legii nr. 18/1991, recalcularea pensiilor, poliţia,  conflictele personale. 

Analizând situaţia acestor memorii, membrii comisiei au fost de acord cu 
propunerile prezentate de către corpul de consilieri şi experţi ai comisiei, stabilindu-se modul de 
analiză şi soluţionare. 

Cu privire la dezbaterea aspectelor sesizate în memoriul adresat comisiei de către 
Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea – Marian Oprişan, care a sesizat comisia asupra 
abuzurilor Prefectului Judeţului Vrancea - Ion Oprea, plenul comisiei a hotărât, în unanimitate, 
ca discuţiile să fie amânate pentru şedinţa de săptămâna viitoare. 

 
În final, membrii comisiei au stabilit programul asigurării audienţelor,                       

în perioada 20 – 24 martie  a.c.,  după cum urmează : 
• marţi 21 martie  a.c.  - domnul deputat Horea Dorin Uioreanu; 
• miercuri  22 martie a.c. - domnul deputat Mihail Sireţeanu ; 
•   joi 23 martie  a.c.  - domnul deputat Nicolae Bădălău. 

 
În 15 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. 

 

 

 

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