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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei  comisiei din 29 noiembrie 2006 

 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv :                

Tudor Mohora – preşedinte, 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 şi Ioan Dumitru Puchianu. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat                 

Horea Dorin Uioreanu - vicepreşedintele comisiei. 

 

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

1.   Prezentarea Notei de informare privind memoriul Senatului Universităţii 
de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara.  

2.   Prezentarea memoriului numitului Florentin Scaletchi şi a Organizaţiei 
pentru Apărarea Drepturilor Omului. 

3.    Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  20 - 24 noiembrie a.c. 
4. Stabilirea programului privind audienţele la comisie în perioada                

4 – 8 decembrie  a.c. 
5.    Diverse. 
6.    Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
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Deschizând şedinţa, domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu 

supune atenţiei plenului primul punct înscris pe ordinea de zi, respectiv Nota de 

informare privind memoriul Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie 

„Victor Babeş” Timişoara. În acest sens, invită consilierul căruia i-a fost 

repartizat dosarul  să prezinte aspectele semnalate de petiţionar. 

Doamna consilier Elena Dumitru face precizarea că, în memoriul 

adresat comisiei, domnul prof.univ. Ştefan I Drăgulescu reclamă încălcarea            

Legii nr.95/2006 de către managerul spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Timişoara – domnul Mihai Ionac. De asemenea, în memoriu se mai reclamă faptul 

că managerul spitalului a demis din funcţiile de şef-secţie spital mai multe cadre 

didactice universitare, profesionişti cu reputaţie bine stabilită şi a numit alţi şefi de 

secţie fără avizul Senatului Universităţii, reclamându-se totodată şi faptul că 

respectivul aviz nici nu a fost solicitat pentru numirea noilor şefi de secţie, 

conform dispoziţiilor art.184 alin.(6) din Legea nr.95/2006. 

După expunerea făcută, domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu 

propune înaintarea memoriului către Ministerul Sănătăţii – în atenţia domnului 

Ministru Eugen Nicolăescu, pentru analiza şi verificarea tuturor aspectelor 

semnalate în respectivul memoriu. 

Supusă la vot, propunerea este adoptată - în unanimitate - de către 

membrii comisiei. 

La punctul doi al ordinei de zi, respectiv prezentarea aspectelor 

semnalate în memoriul numitului Florentin Scaletchi şi al Organizaţiei pentru 

Apărarea Drepturilor Omului, domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu îl 

invită pe domnul consilier Drăcea Marin să facă o scurtă prezentare. 
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Luând cuvântul, domnul consilier Drăcea Marin precizează faptul că 

este vorba despre înaintarea la comisie a două memorii : unul din partea numitului 

Florentin Scaletchi şi altul din partea Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor 

Omului, ambele memorii sesizând aspecte privind arestarea numitului Florentin 

Scaletchi. 

În cazul primului memoriu,  numitul Florentin Scaletchi sesizează 

faptul că ar fi vorba de o înscenare judiciară, instrumentată de la cel mai înalt 

nivel, nominalizându-l pe domnul preşedinte Traian Băsescu. De asemenea, 

petiţionarul motivează această înscenare judiciară prin :  discuţiile care au avut 

loc,  în urma cărora  el urma să fie propus ca director al S.R.I. şi propunerea ca el 

să fie reprezentantul societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii.  

Totodată, petiţionarul solicită audierea sa în plenul comisiei. 

Faţă de cele prezentate, domnul consilier Drăcea Marin propune 

înaintarea memoriului către Consiliul Superior al Magistraturii şi Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, apreciind că nu este necesară audierea 

petentului în plenul comisiei, mai ales şi pentru faptul că acesta a fost deja               

trimis în judecată. 

Domnul vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu este de acord cu 

propunerile formulate de către domnul consilier, menţionând că într-adevăr nu 

sunt argumente suficiente în memoriul petiţionarului, pentru a se proceda la 

audierea sa. 

Supusă la vot, propunerea de înaintare a memoriului către Consiliul 

Superior al Magistraturii şi către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, a fost adoptată – în unanimitate – de către membrii comisiei. 
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Referitor la cel de-al doilea memoriu, domnul consilier Drăcea Marin 

face menţiunea că – fiind vorba tot despre arestarea numitului Florentin Scaletchi 

– memoriul Organizaţiei pentru Apărarea drepturilor Omului să fie şi el înaintat 

Consiliului Superior al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, iar în urma primirii răspunsurilor din partea acestor două 

instituţii, comisia va aprecia asupra etapelor ulterioare ale analizei privind cele 

două memorii. 

La punctul trei al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Horea Dorin 

Uioreanu supune atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile 

înregistrate la comisie,  în perioada 20 - 24 noiembrie a.c. 

Consultând situaţia celor 21 cauze, privitoare la nemulţumirile 

cetăţenilor, membrii comisiei sunt de acord, în unanimitate, cu soluţiile propuse de 

compartimentul tehnic al comisiei privind modul de soluţionare, într-o primă 

etapă,  a acestor memorii. 

Asupra asigurării audienţelor în perioada 4 - 8 decembrie a.c., 

membrii comisiei hotărăsc după cum urmează : 

• marţi 5 decembrie - domnul deputat Ioan Dumitru Puchianu 
• miercuri 6 decembrie - domnul deputat Horea Dorin Uioreanu 
• joi 7 decembrie - domnul deputat Becsek Garda Deszo 

urmând ca în zilele de 4 şi 8 decembrie a.c. audienţele să fie asigurate 

prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul 

vicepreşedinte Horea Dorin Uioreanu declară şedinţa închisă. 

 
     P R E Ş E D I N T E, 
 
         Tudor  Mohora 
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