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PROCES  VERBAL 
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La şedinţe participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind 

conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi – pentru toate cele trei zile               

de şedinţă – a fost adoptată în unanimitate, în următoarea formulă : 

- analiza sesizărilor primite în ultima săptămână ; 
- analiza aspectelor constatate în teritoriu de către membrii 

comisiei ; 
- analiza sesizărilor domnului deputat Pupeză Viorel, în 

legătură cu fapte deosebit de grave ce se regăsesc în buna 
funcţionare  a Consiliului  Judeţean Bistriţa-Năsăud, 
precum şi conflictul de muncă dintre Serviciul de Urgenţă 
şi Serviciul de Ambulanţă Interne din cadrul Spitalului 
Judeţean Bistriţa-Năsăud. 

 
Cu menţiunea că în toate cele trei zile de şedinţă, membrii 

comisiei au procedat la discutarea tuturor problemelor înscrise pe 

Ordinea de zi, prezentăm, în cele ce urmează, aspectele dezbătute. 
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Înainte de a trece la discutarea primului punct al              

Ordinei de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu supune dezbaterii 

membrilor comisiei problema finalizării propunerilor privind 

modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei. 

Până în prezent, au formulat propuneri de modificare a regulamentului 

numai deputaţii aparţinând grupului parlamentar al Partidului România 

Mare, domnul deputat Tudor Mohora şi un consilier din aparatul tehnic 

al comisiei. Pe acest aspect,  propune membrilor comisiei desemnarea 

unui colectiv format din trei deputaţi, care, împreună cu doi consilieri 

din aparatul tehnic, să procedeze la structurarea acestor propuneri şi să 

prezinte în şedinţa de miercurea viitoare un prim Proiect.  

În unanimitate, membrii comisiei hotărăsc ca din colectiv să 

facă parte domnii deputaţi Mihail Sireţeanu, Ilie Merce şi               

Tudor Mohora. 

Procedând la analiza şi dezbaterea aspectelor cuprinse la 

primul punct al Ordinei de zi, respectiv, analiza dosarelor intrate la 

comisie în perioada 1 – 9 februarie a.c.,membrii comisiei – trecând în 

revistă fiecare din cele 39 de cauze înregistrate în perioada de               

referinţă – au hotărât asupra modului de soluţionare a acestora. 
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Asupra celui de-al doilea punct al Ordinei de zi, respectiv 

analiza aspectelor  constatate în teritoriu de către membrii comisiei, 

plenul hotărăşte prorogarea discutării acestei problematici într-una din 

şedinţele comisiei de săptămâna viitoare. 

La ultimul punct al Ordinei de zi : analiza sesizării domnului 

deputat Viorel Pupeză în legătură cu fapte deosebit de grave ce se 

regăsesc în buna funcţionare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, 

domnul preşedinte Valer Dorneanu aduce la cunoştinţa celor prezenţi 

faptul că, în ultima vreme, asemenea sesizării privind situaţia creată la 

Bistriţa, au fost transmise şi din partea domnilor deputaţi              

Filip Georgescu – pentru judeţul Argeş şi Victor Ponta – pentru              

judeţul Gorj. 

Toate cele trei sesizări, precum şi declaraţiile politice ale 

unor deputaţi fac vorbire de exercitarea  unor presiuni – din partea 

prefecţilor şi a subprefecţilor – asupra şefilor serviciilor publice 

descentralizate şi a unor funcţionari publici de a-şi prezenta demisia sau 

de a accepta schimbarea din funcţie, solicitând comisiei analiza acestor 

situaţii şi obţinerea – în virtutea dreptului de control parlamentar asupra 

activităţii Executivului – unui punct de vedere din partea domnului 

Vasile Blaga, Ministrul Administraţiei şi Internelor. 
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Domnul preşedinte Valer Dorneanu apreciază ca pertinentă 

şi utilă invitarea domnului ministru Vasile Blaga la o discuţie în cadrul 

comisiei, miercurea viitoare. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu consideră că, asupra 

sesizărilor în cauză, comisia ar trebui să deţină date mult mai concrete, 

deoarece acuzaţiile sunt foarte grave şi ele ar trebui să fie argumentate. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu, referindu-se la sesizarea 

aflată în mapa de lucru a membrilor comisiei, respectiv cea aparţinând 

domnului deputat Viorel Pupeză, precizează faptul că afirmaţiile aparţin 

unui coleg deputat, care pune în discuţia comisiei ideea unui dialog cu 

domnul ministru Blaga. 

Completând cele  precizate de domnul preşedinte              

Valer Dorneanu, domnul deputat Tudor Mohora consideră că în măsura 

în care fiecare dintre membrii comisiei doreşte date suplimentare asupra 

sesizării în cauză, este liber să le ceară. În schimb, apreciază că invitarea 

ministrului de resort la un astfel de dialog este deosebit de utilă, cu atât 

mai mult cu cât problema riscă să capete o  generalizare 

înspăimântătoare. 

 

 

 4



 
 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu revine asupra celor 

precizate, cu menţiunea că la un astfel de dialog oricare dintre membrii 

comisiei trebuie să fie pregătit, astfel încât analiza să fie una de fond, 

nicidecum una cu conotaţie exclusiv politică. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu supune celor prezenţi şi 

dreptul pe care îl are comisia de a hotărî asupra  deplasării în teritoriu a 

unui colectiv format din deputaţi şi consilieri, pentru obţinerea de 

informaţii şi date suplimentare. 

Domnul deputat Cătălin Micula aminteşte celor prezenţi că, 

încă de la constituirea comisiei, s-a convenit asupra evitării dezbaterilor 

politice, ca bază de analiză a unor probleme aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. În acest sens, menţionează că, atunci când doreşte să facă o 

sesizare comisiei, orice coleg deputat are la îndemână mijloace specifice 

pentru a obţine informaţia necesară de la ministrul de resort.              

Aici, în schimb, analiza se comportă asupra  unei situaţii apărute la 

nivelul „aleşilor locali”, iar dacă actele şi faptele sesizate sunt ilegale, 

ele pot fi contestate în Justiţie, fără a mai vorbi de controlul desfăşurat 

de autoritatea prefectorială, la nivelul judeţului. Aşadar, într-o astfel de 

analiză există un parcurs şi o anume ierarhizare a controlului.               

Dacă inclusiv noi, comisia, intervenim  din start, există pericolul să ne 

separăm politic. 
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Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, vicepreşedintele 

comisiei, doreşte purtarea unei discuţii, punct cu punct,  pe materialul 

aflat la mapă. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu anunţă prezenţa la 

dezbateri a domnului deputat Viorel Pupeză, autorul sesizării, pe care îl 

invită să-şi prezinte sesizarea. 

Domnul deputat Viorel Pupeză, mulţumind membrilor 

comisiei pentru ocazia de a-şi prezenta şi oral sesizarea adresată 

comisiei, procedează la expunerea – in extenso – a tuturor punctelor 

cuprinse în sesizare. De asemenea, precizează că toate hotărârile luate, 

atât la nivelul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cât şi la nivelul 

serviciilor publice descentralizate, sunt ilegale, fapt susţinut şi de 

secretarul şi preşedintele consiliului judeţean. 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele 

comisiei, precizează că, la toate punctele cuprinse în sesizare, nu se 

poate vorbi decât de dreptul consiliului judeţean de a forma comisii de 

specialitate, dar şi de a numi sau revoca din funcţie. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu intervine cu precizarea 

că dezbaterea propusă plenului comisiei nu a pornit exclusiv de la 

sesizarea domnului deputat Viorel Pupeză. Această sesizare a fost 

„legată” de  multiplicarea unor astfel de situaţii. De exemplu, domnul 
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deputat Victor Ponta ne-a sesizat că la judeţul Gorj prefectul şi 

subprefectul au adoptat atitudini asemănătoare, iar în Conferinţa de 

Presă organizată de prefectură, s-a făcut afirmaţia că „toţi cei puşi în 

funcţii tehnice de P.S.D. vor fi schimbaţi”. La fel ne-a sesizat şi domnul 

deputat Filip Georgescu că s-a întâmplat în judeţul Argeş, unde domnul  

Ion Cârstoiu a făcut afirmaţii similare la adresa celor care nu-şi vor 

prezenta demisia. Sigur, consiliul judeţean are dreptul de a numi şi de a 

revoca din funcţie pe cineva, dar acest lucru – mai ales schimbarea – 

este determinat de motive ce vin exclusiv din zona profesională, pentru 

că, atât numirea cât şi schimbarea presupune validarea unor calităţi 

personale şi profesionale. 

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele 

comisiei, consideră că singura problemă gravă prezentată de material, 

este problema „şantajului” exercitat asupra celor care trebuie să-şi 

prezinte demisia, dar şi pentru această situaţie există o procedură 

specifică prevăzută de legea organică, iar analiza de către comisie a 

cazului ar trebui să se producă numai în prezenţa unui material bine 

documentat. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu, pornind de la titulatura 

comisiei, respectiv „cercetarea abuzurilor”, consideră că astfel de fapte 

ar trebui să fie dezbătute, fără a pune neapărat semnul de egalitate între 
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abuz şi ilegalitate, motiv pentru care s-ar impune ca discuţia cu 

ministrul de resort să fie mai degrabă o dezbatere la care să participe şi 

reprezentanţi ai societăţii civile. 

Domnul deputat Ilie Merce consideră că, la orice nivel, dacă 

se vrea, orice problemă supusă dezbaterii poate fi transformată într-o 

problemă politică. Această practică a  schimbării din funcţie a existat şi 

până acum  şi – din păcate – ea continuă. „Ceea ce este mai grav, este 

faptul că noi, deputaţii, nu suntem conştienţi că vrem să renunţăm la 

această practică nocivă”, a precizat domnul deputat Ilie Merce.              

În continuarea intervenţiei sale, domnia sa consideră că ministrul de 

interne nu are de ce să fie deranjat dacă va fi invitat la o astfel de 

discuţie, cu atât mai mult cu cât fenomenul pare a lua amploare şi în alte 

judeţe. Cât priveşte aspectul legat de dezbaterea acestei probleme în 

prezenţa reprezentanţilor societăţii civile, apreciază că nu este încă utilă 

o astfel de discuţie, atât timp cât comisia nu şi-a format o părere 

definitivă. 

Domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu apreciază că 

sesizarea domnului deputat Viorel Pupeză face trimiteri la acţiuni şi 

fapte ale administraţiei locale. În acest sens, consideră inoportună 

invitarea la dialog a ministrului, atât timp cât faptele sesizate se pot 

încadra într-o procedură prevăzută de lege. În speţă, problema şantajului 
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ar trebui în primul rând dovedită. Iată de ce, poate s-ar impune              

– mai degrabă – o interpelare a ministrului, de către fiecare deputat în 

parte, decât o invitare care ar semăna ca o chemare „inchizitorială”,              

la care ministrul ar trebui să dea socoteală pentru ceea ce se întâmplă              

în teritoriu. 

Domnul preşedinte Valer Dorneanu intervine şi precizează 

că, dacă ar fi fost o singură sesizare, ar fi avut opozabilitate o astfel de 

formulă. Din păcate, sunt mai multe sesizări, iar problema a fost tratată 

şi de declaraţiile politice făcute de către unii deputaţi. 

Domnul deputat Costache Mircea, luând cuvântul, face 

vorbire de faptul că, de vreo 15 ani, s-a instituit în România o practică 

care ar trebui schimbată. „A venit momentul, precizează domnia sa,              

să se înceteze cu această sarabandă a schimbărilor”. În acest sens, 

consideră că este foarte oportună invitarea domnului ministru la o 

discuţie în cadrul comisiei.  

Pe acelaşi aspect al dezbaterii, domnul deputat              

Tudor Mohora consideră că invitarea la dialog a ministrului de resort 

este – în cele din urmă – şi o experienţă pentru comisie, în ceea              

ce priveşte exercitarea dreptului de control parlamentar asupra activităţii 

Executivului. 
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Domnul deputat Nicolae Bădălău consideră ca deosebit de 

importantă invitarea ministrului la dialog. Singura concluzie pe care o 

poate trage în urma atâtor semnale venite din teritoriu, este că               

„se încearcă politizarea administraţiei”. Comisia pentru Cercetarea 

Abuzurilor,  în analiza unei astfel de situaţii trebuie să privească cu 

obiectivitate toate aceste aspecte. Mai mult chiar, s-ar impune 

legislativului şi analiza oportunităţii modificării unor legi organice,    

cum ar fi şi legea administraţiei publice, unde  ar trebui să observăm 

dacă nu cumva şi primarul – de multe ori lider al partidului local -              

nu ar trebui să renunţe la  politică pe perioada exercitării mandatului. 

Prezenţa ministrului la acest dialog se impune, cu atât mai mult cu cât 

Parlamentul este ultima „redută” a democraţiei. 

Domnul deputat Liviu Codârlă – secretarul comisiei, 

consideră că atât timp cât comisia a fost sesizată, cade în sarcina 

membrilor ei să cerceteze asupra presupuselor abuzuri săvârşite. 

Domnul deputat Mihail Sireţeanu – secretarul comisiei, 

apreciază că s-a mers prea departe în dezbaterea acestei probleme şi 

există riscul „dramatizării” atât a scrisorii prezentate, cât şi a gestului 

privind invitarea ministrului la dialog. Domnia sa nu vede de ce ar fi rău 

ca ministrul să fie invitat la comisie, cu atât mai mult cu cât aceasta ar fi 

şi ocazia unor explicaţii suplimentare pe care domnul Blaga le-ar putea 
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oferi, referitoare la politica dezvoltată de minister în teritoriu.               

„Cu certitudine se fac abuzuri în teritoriu”, precizează domnul deputat. 

Astfel de presiuni s-au exercitat şi în judeţul Prahova, motiv pentru care, 

odată în plus se justifică invitarea la dialog a ministrului. 

Solicitând cuvântul, domnul deputat Cătălin Micula 

reiterează celor prezenţi aspectul „politic” al problemei. Domnia sa 

consideră că numai politic se poate decide soarta unei administraţii,              

iar fapta, într-adevăr, ar fi avut conotaţia unui abuz numai dacă 

funcţionarul ar fi fost dat afară, nu doar schimbat din funcţie.              

Din acest punct de vedere consideră mult mai oportună analiza sesizării 

intrată la comisie sub noţiunea unei „cercetări prealabile”. 

Domnul deputat Viorel Pupeză, invitat de domnul preşedinte 

să răspundă tuturor problemelor ridicate de membrii comisiei, face 

precizarea că demersul său a fost determinat de aceste măsuri luate la 

nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, cu tendinţa de a se generaliza.              

Mai mult, consideră domnia sa, nu intră în zona reformei din 

administraţie înlocuirea unor funcţionari cu alţii, care aparţin unei 

clientele politice. În acest sens, un exemplu este edificator : persoana 

„şantajată” să treacă de la P.S.D. la „independenţi” şi să-şi dea votul 

pentru noul Consiliu de Administraţie de la A.T.O.P., a fost trecută în 

 11



 
 
structura conducerii acestui serviciu ; la fel s-a întâmplat şi la C.J.A.S. 

Bistriţa. 

În final, precizează că va aduce – în completarea sesizării 

depusă comisiei – material suplimentar (declaraţii, articole de presă, 

etc.), după cum, consideră că poate fi audiat de comisie şi preşedintele 

consiliului judeţean, care nu poate fi acuzat, neapărat, de partizanat 

politic. Asupra problemei legate de interpelarea ministrului,              

domnul deputat precizează membrilor comisiei că îşi va exercita acest 

drept parlamentar. 

La sfârşitul dezbaterilor, domnul preşedinte Valer Dorneanu 

supune la vot propunerea de a fi invitat la o discuţie în cadrul comisiei, 

miercurea viitoare, domnul ministru Vasile Blaga. 

Din cei 11 deputaţi prezenţi la acest moment al votului,               

8 votează „pentru” invitarea domnului ministru Vasile Blaga,               

iar 3 „împotrivă”. 

În acest sens, se va proceda la invitarea domnului ministru 

Vasile Blaga pentru miercuri, 23 februarie a.c.,  comisia urmând a 

proceda şi la transmiterea unui Comunicat de Presă. 

 

P R E Ş E D I N T E,    
 

                          Valer  Dorneanu                        
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