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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 10 şi 11 octombrie  2006 
 

Şedinţa comisiei din 10 octombrie  a.c. 
La şedinţă au participat 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 au fost conduse de domnul deputat Radu Lambrino – 
vicepreşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost 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. 

 
Deschizând şedinţa, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino  a supus 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.  

Dintre acestea, domnul vicepreşedinte Radu Lambrino a solicitat informaţii cu privire 
la memoriile înaintate comisiei de către : domnul Buciu Alexandru Claudiu din Lugoj,                 
judeţul Timiş ; domnul Dr. Teodorescu Marius – Şef al Clinicii I Chirurgie din cadrul Spitalului 
judeţean de urgenţă Timişoara. 

De asemenea, domnul deputat Mihail Sireţeanu a solicitat informaţii cu privire la 
memoriul înaintat comisiei de către doamna Vlase Elena din Braşov. 

Domnul deputat Mircea Costache a supus atenţiei membrilor comisiei, un caz sosit la 
Cabinetul parlamentar din judeţul Buzău, de către domnul Goia Ioan, memoriu în care acesta îşi 
exprimă indignarea şi nemulţumirea că – nici după 17 ani de la Revoluţie – nu i se recunoaşte 
calitatea de revoluţionar, conform Legii nr. 42.  

Cu privire la memoriul domnului Buciu Alexandru Claudiu din Lugoj : 
• a fost sesizată Primăria municipiului Lugoj şi Ministerul Administraţiei şi 

Internelor. 
• petiţionarul a fost înştiinţat de aceste două demersuri. 
• se aşteaptă răspuns de la instituţiile sesizate, răspuns în funcţie de care 

comisia va putea aprecia asupra oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei. 
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Cu privire la memoriul domnului Dr. Teodorescu Marius – Spitalul judeţean de 
urgenţă Timişoara : 

• urmează a fi sesizat Ministerul Sănătăţii, instituţie competentă cu analiza 
aspectelor sesizate în memoriu, în care petiţionarul reclamă un lung şir de 
abuzuri şi ilegalităţi săvârşite de către managerul interimar al spitalului, 
domnul Ionac Mihai Edmond. 

• se aşteaptă răspuns de la instituţiile sesizate, răspuns în funcţie de care 
comisia va putea aprecia asupra oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei. 

Cu privire la memoriul doamnei Vlase Elena din Braşov : 
• urmează ca petiţionara să fie audiată în subcomisia care se ocupă cu 

problemele sesizate în memoriu, în ziua de marţi, 17 octombrie a.c., orele 
10:00. 

• urmează a fi sesizat şi Secretariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor, cu rugămintea de a ne transmite punctul de vedere al acestei 
instituţii, cu privire la tergiversarea eliberării respectivelor certificate de 
revoluţionar. 

Domnul deputat Mircea Costache, a supus plenului cazul sesizat la                        
Biroul Parlamentar din Buzău, de către domnul Goia Ioan, care, a reclamat că - nici după 17 ani 
de la Revoluţie – nu i s-a recunoscut calitatea de revoluţionar, cu toate că a făcut numeroase 
dovezi, în acest sens, (cu martori, fotografii, filme).  

Domnul vicepreşedinte Radu Lambrino, menţionează că – pentru analiza memoriuli 
– petiţionarul trebuie să transmită şi comisiei noastre un exemplar, iar după aceea se va putea 
decide sesizarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor.  

În încheiere, domnul deputat Mircea Costache a solicitat ca – în şedinţa de săptămâna 
viitoare – să se aducă lămuriri şi asupra dosarului înaintat comisiei de către Asociaţia Cultul 
Eroilor din Bucureşti, în care se referă la situaţia grea a veteranului de război, Uşurelu Mihai. 

Asupra asigurării audienţelor în perioada 16 - 20 octombrie a.c., membrii comisiei 
au hotărât 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 a declarat 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 
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