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PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din  28 şi 30 iunie  2005 

 
 

Şedinţa comisiei din 28 iunie a.c. 
 
La şedinţă participă toţi membrii comisiei, lucrările fiind conduse de 

domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată în unanimitate,                 

în următoarea formulă :  

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada                 

20 iunie  – 24  iunie a.c. 

2. Audierea conducerii Organizaţiei Sindicale  „POŞTAŞUL” – Piteşti. 

3. Prezentarea situaţiilor deosebite din teritoriu. 

4. Repartizarea membrilor comisiei la audienţele                 

din săptămâna  4 - 8  iulie a.c. 

5. Diverse. 

6. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
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La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Valer Dorneanu 

prezintă plenului comisiei situaţia dosarelor înregistrate la comisie în perioada              

20 iunie  – 24  iunie a.c. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu – secretarul comisiei, solicită 

informaţii cu privire la memoriul Organizaţiei Judeţene P.S.D. Sibiu,                 

înregistrat la comisie sub nr. 10.559 din  23 iunie a.c.  

Domnul deputat Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedintele comisiei, 

răspunzând solicitării domnului secretar Dumitriu, precizează faptul că în 

respectivul memoriu se reclamă diverse abuzuri săvârşite de către prefectul 

judeţului Sibiu – domnul Ion Ariton, privind eliberarea ilegală din funcţii a 

viceprimarilor din comuna Brateiu şi din oraşul Avrig, demiterea abuzivă  prin 

Ordinul Prefectului nr. 355/2005 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu – 

domnul Constantin Morar, pe motiv de incompatibilitate. 

Faţă de această situaţie şi faţă de împrejurarea că din relatările      

mass-media rezultă că vicepreşedinţii şi preşedinţii Consiliilor judeţene Suceava, 

Satu Mare şi Vaslui au fost şi ei destituiţi sub aceleaşi pretexte, iar foarte mulţi 

primari de oraşe şi comune se plâng de organizarea unor controale tendenţioase.  

Domnul preşedinte Valer Dorneanu propune ca, pentru clarificarea 

tuturor aspectelor privind situaţia descrisă în memoriul Organizaţiei Judeţene 

P.S.D. Sibiu, plenul comisiei să procedeze la purtarea unor discuţii cu domnul 

Vasile Blaga – Ministrul Administraţiei şi Internelor. 
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În acest sens, domnul preşedinte Valer Dorneanu propune ca moment 

al audierii, ziua de marţi, 5 iulie sau miercuri 6 iulie a.c., membrii comisiei fiind 

de acord – în unanimitate – cu această propunere. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu, solicită informaţii cu 

privire la memoriul domnului Ioniţă Nistor din Bucureşti, înregistrat la comisie 

sub nr. 10. 558 din 23 iunie a.c. 

Domnul consilier Bulai Jorj  aduce la cunoştinţa membrilor comisiei 

faptul că petentul, fost consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, a fost cercetat, în stare de arest preventiv, din luna  martie 2004 de către                 

Parchetul Naţional Anticorupţie. Dosarul a fost finalizat şi înaintat spre judecare 

Tribunalului Municipiului Bucureşti.  

Totodată, domnul consilier Bulai precizează că petentul este acuzat 

de trafic de influenţă, prins în flagrant primind suma de 12.000 Euro, pentru a 

interveni la câştigarea unei licitaţii de cumpărare a unor deşeuri feroase                 

de la R.A.T.B. 

Petentul se consideră nevinovat, prezentând în contradictoriu o serie 

de date şi fapte reţinute în rechizitoriul întocmit de procurorii Parchetului Naţional 

Anticorupţie, care nu ar constitui probe în acuzare, solicitând reanalizarea probelor 

administrate la dosar, punerea sa în stare de libertate şi cercetarea magistraţilor 

care ar fi comis un abuz în serviciu, urmare incriminării sale pe baza unor                 

probe netemeinice. 

În urma discuţiilor purtate în acest caz, plenul comisiei hotărăşte 

înaintarea memoriului atât Ministerului Justiţiei, Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi Consiliului Superior al Magistraturii, spre 

competentă analiză şi concluzii.  
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Domnul deputat Mircea Costache, referindu-se la cazul                 

Societăţii Comerciale „PESTOM” S.A. Constanţa,  privind situaţia falimentară în 

care se află societatea creată de Agenţia Domeniilor Statului prin cedarea cu titlu 

gratuit al activelor societăţii către Compania de Administrare a Fondului Piscicol,  

solicită invitarea la o audiere a domnului Director General Iancu Costa într-una 

din şedinţele comisiei de săptămâna viitoare. 

În acest sens, membrii comisiei au hotărât în unanimitate,                

ca audierea să aibă loc în ziua de 5 iulie a.c. 

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi,  domnul preşedinte                 

Valer Dorneanu aduce la cunoştinţa plenului comisiei imposibilitatea prezentării 

la audiere a reprezentanţilor conducerii Organizaţiei Sindicale „POŞTAŞUL” – 

Piteşti, propunând ca audierea să fie reprogramată pentru ziua de joi, 30 iulie,              

ora 10,00. În unanimitate, membrii comisiei sunt de acord cu această propunere. 

Întrucât, la punctul trei al ordinei de zi, nu s-au semnalat situaţii 

deosebite în teritoriu, membrii comisiei procedează – în continuare – la discutarea 

celui de-al patrulea punct al ordinei de zi, respectiv stabilirea                 

asigurării audienţelor la comisie, în perioada   4 – 8 iulie a.c., astfel : 

• luni,         4  iulie a.c.    -     deputat Dragoş Dimitriu; 
• marţi,       5 iulie a.c.    -     deputat Mircea Costache;  
• miercuri,  6 iulie a.c.    -     deputat Becsck Garda Dezso. 

  
 

Nemaifiind alte probleme, domnul preşedinte Valer Dorneanu     

declară şedinţa închisă. 

În continuare, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele 

patru subcomisii de analiză. 
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Şedinţa comisiei din 30 iunie a.c. 

În ziua de 30 iunie a.c. membrii comisiei au procedat la audierea 

domnului Ion Georgescu – Preşedintele Sindicatului „POŞTAŞUL” din Piteşti, 

judeţul Argeş, care, prin memoriul înaintat comisiei şi înregistrat sub                 

nr. 10.434/2005, sesizează obstrucţionarea Sindicatului „Poştaşul” atât de către 

Patronat (Compania Naţională Poşta Română), cât şi de                 

FSPR (Federaţia Sindicatelor din Poşta Română) în exercitarea rolului său de 

partener social, în scopul apărării drepturilor membrilor săi. 

Domnul deputat Dimitriu solicită doamnei  consilier Cornelia Costin 

să prezinte pe scurt dosarul în discuţie, după care  domnul Ion Georgescu - 

preşedintele Sindicatului „Poştaşul” este invitat să expună şi să susţină, cu 

argumente noi cele sesizate. 

Domnul Georgescu aduce la cunoştinţa plenului comisiei următoarele 

aspecte : 

• s-a solicitat Federaţiei Sindicatelor din Poşta Română afilierea 

Sindicatului „Poştaşul” la o altă organizaţie sindicală, fapt ce s-a întâmplat ulterior 

prin afilierea la CNSLR Frăţia ; 

• prin Sindicatul Judeţean de Poştă Argeş – afiliat la FSPR –               

se aduc mai multe ameninţări membrilor sindicatului „Poştaşul”, CNPR încălcând 

cu bună ştiinţă Regulamentul de Ordine Interioară ; 

• s-a solicitat CNPR ca la expirarea Contractului Colectiv de 

Muncă la nivel de unitate, să se comunice Sindicatului „Poştaşul” – conform Legii 

nr. 54/2003, art. 30 – data la care se încep noile negocieri pentru noul Contract 

Colectiv de Muncă ; 
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• s-a primit răspuns din partea CNPR, aducând la cunoştinţă 

Sindicatului „Poştaşul” faptul că nu ar fi reprezentativi, deşi aceştia au făcut 

dovada afilierii lor la CNSLR Frăţia. 

 

Faţă de toate aceste aspecte, domnul Ion Georgescu – preşedintele 

Sindicatului „Poştaşul” subliniază faptul că se produc o serie de abuzuri, fiind 

împiedicaţi a realiza obiectivele pentru care Sindicatul respectiv a fost constituit şi 

a solicitat comisiei sprijin pentru analiza şi verificarea tuturor aspectelor sesizate, 

pentru intrarea în legalitate. 

În finalul discuţiilor, plenul comisiei a hotărât înaintarea memoriului  

către Compania Naţională “Poşta Română”, pentru de a se verifica cele sesizate de 

petent şi a se lua măsurile legale. 

De menţionat faptul că discuţiile au fost înregistrate şi pe bandă 

magnetică, stenograma făcând parte din prezentul proces verbal. 

 

 În continuare, membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele 

patru subcomisii de analiză, procedând la analiza dosarelor primite la comisie şi 

hotărându-se asupra  etapelor de parcurs, în cercetarea aspectelor sesizate. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                                    Valer  Dorneanu       
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