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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 18, 19 şi 20 iunie 2013 

 
 

Şedinţa comisiei din 18 iunie 2013 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Mircea Man - 

preşedinte, Ionel Palăr – vicepreşedinte, Eugen Constantin Uricec – 

vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar, Ghervazen Longher – secretar,               

Cristian Buican, Gheorghe Coman, Paul Dumbrăvanu, Nuţu Fonta,                       

Adrian Gurzău, Aurelian Ionescu, Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu şi 

Ioan Stan. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Mircea Man. 

A fost propusă următoarea ordine de zi: 

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 10 - 14 iunie 2013. 

2.   Stabilirea programului privind asigurarea audienţelor la comisie.  

3.   Diverse.  

4.   Activitate pe subcomisii de analiză. 

Domnul vicepreşedinte Eugen Constantin Uricec a solicitat 

introducerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte: 

• discutarea concluziilor desprinse în urma audierii ce a avut 

loc în ziua de marţi, 21 mai a.c., a conducerii Societăţii Române de 

Radiodifuziune, a domnului Moise Adrian Valentin, membru în Consiliul de 

Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a reprezentanţilor 

Federaţiei Sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune. 
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• discuţii pe marginea aspectelor semnalate în memoriul domnului 

Aurel Olărean – primarul Municipiului Rădăuţi, în urma deplasării efectuate la faţa 

locului, de către domnul vicepreşedinte Eugen Constantin Uricec şi domnul 

deputat Ioan Stan – membru al Comisiei. 

Supusă la vot, propunerea domnului vicepreşedinte Eugen Constantin 

Uricec, de introducere a celor două puncte pe ordinea de zi, a fost adoptată                  

în unanimitate de către membrii Comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi:  
Membrii comisiei au luat în discuţie situaţia dosarelor intrate la comisie 

în perioada 10 - 14 iunie 2013, în număr de 17. S-au solicitat mai multe informaţii 

cu privire la dosarele: nr. 17.187, adresat comisiei noastre de către doamna 

Ceacaru Eugenia din Timişoara, judeţul Timiş; nr. 17.190, adresat comisiei 

noastre de către domnul Niga V. Constantin din comuna Vama, judeţul Suceava şi 

nr. 17.197, adresat comisiei noastre de către doamna Bittar Mirela Modesta din 

comuna Moldoviţa, judeţul Suceava.   

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei, prezenţi la şedinţă, şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, s-a stabilit să se acorde audienţe 

cetăţenilor, după cum urmează: în ziua de marţi, 25 iunie a.c.: domnul deputat 

Ioan Stan – membru; în ziua de miercuri, 26 iunie a.c.: domnul deputat Iriza 

Scarlat – secretar şi în ziua de joi, 27 iunie a.c.: domnul deputat Paul 

Dumbrăvanu – membru. 

În ceea ce priveşte situaţia conflictuală din Societatea Română de 

Radiodifuziune şi a audierii, în plenul comisiei, a conducerii acestei societăţi, a 

domnului Moise Adrian Valentin, membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi a reprezentanţilor Federaţiei Sindicatelor din 

Societatea Română de Radiodifuziune, membrii comisiei au hotărât: 
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• informarea tuturor părţilor implicate, inclusiv a Federaţiei 

Europene a Jurnaliştilor asupra faptului că, în materie de conflict de muncă, 

Comisia noastră nu are atribuţii legale de soluţionare, acestea revenind instanţei 

judecătoreşti competente, căreia domnul Moise Adrian Valentin i s-a adresat deja.  

• referitor la aspectele de ordin penal pe care domnul Moise 

Adrian Valentin le reclamă şi la solicitarea făcută de către MEDIASIND potrivit 

căreia Comisia noastră să se adreseze organelor abilitate cu plângere penală, se 

constată chiar din documentele depuse la dosar că asemenea plângeri au fost 

făcute atât de către domnul Moise Adrian Valentin, cât şi de MEDIASIND.                   

Ca atare, Comisia noastră nu este în măsură să facă acelaşi tip de plângere, 

hotărându-se comunicarea acestei chestiuni tuturor părţilor, cu precizarea că doar 

dacă cei care s-au adresat parchetelor competente nu primesc într-un timp 

rezonabil o comunicare referitoare la stadiul cercetărilor, pot să revină la Comisia 

noastră solicitând sprijinul în vederea obţinerii unui răspuns din partea organelor 

sesizate. 

• în ceea ce priveşte chestiunea vizând calitatea 

managementului Societăţii Române de Radiodifuziune, Comisia noastră nu are 

competenţe în materie, singura Comisie ce are asemenea atribuţii fiind Comisia 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor.                   

În consecinţă, membrii comisiei au hotărât transmiterea către comisia 

susmenţionată a tuturor documentelor, precum şi a stenogramei discuţiilor purtate 

cu ocazia audierii din data de 21 mai a.c., care să decidă în consecinţă. 

Cu privire la sesizarea adresată comisiei noastre de către domnul   

Aurel Olărean - primarul Municipiului Rădăuţi, domnul vicepreşedinte Eugen 

Constantin Uricec a informat plenul comisiei atât asupra punctului de vedere al 

petiţionarului, cât şi cel al conducerii Prefecturii judeţului Suceava, cu prilejul 

deplasării sale şi a domnului deputat Ioan Stan, membru al comisiei, la faţa 

locului. În urma discuţiilor purtate, membrii comisiei au hotărât clasarea dosarului.   

 



 
 

 4

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Mircea Man a propus 

plenului programul de activitatea al comisiei pe perioada vacanţei parlamentare 

de vară, respectiv în perioada 1 iulie – 31 august a.c., astfel: 

Pentru luna iulie a.c. - zilele de 1, 2, 3 şi 4 cu următorul program                

de activitate : 

1.  Analiza dosarelor în perioada 24 - 28 iunie a.c. 

2.  Activitate pe subcomisii de analiză. 

3.  Diverse. 

Pentru luna august a.c. - zilele de 26, 27, 28 şi 29 cu următorul 

program de activitate : 

1. Analiza dosarelor intrate la comisie pe perioada  1 iulie – 23 august a.c. 

2. Activitate pe subcomisii de analiză. 

3. Diverse. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată, în unanimitate, de către 

membrii comisiei. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul 

„Diverse”, domnul preşedinte Mircea Man a declarat şedinţa închisă. 

La şedinţele din 19 şi 20 iunie a.c.,  participă membrii comisiei, 

respectiv: Mircea Man - preşedinte, Ionel Palăr – vicepreşedinte, Eugen 

Constantin Uricec – vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar, Ghervazen Longher – 

secretar, Cristian Buican, Gheorghe Coman, Paul Dumbrăvanu, Nuţu Fonta, 

Adrian Gurzău, Aurelian Ionescu, Călin-Vasile-Andrei Matei, Constantin Mazilu şi 

Ioan Stan. 

Membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele trei subcomisii 

de analiză, procedând la analiza aspectelor sesizate de petiţionari şi a 

răspunsurilor comunicate comisiei de către autorităţile competente cu soluţionarea 

problemelor prezentate în petiţiile şi memoriile adresate comisiei. 

 
P R E Ş E D I N T E,    S E C R E T A R, 
 

                   Mircea Man                            Iriza Scarlat 
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