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La şedinţă participă toţi domnii deputaţi, membri ai 
comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ion 
Honcescu – Preşedintele comisiei. 

În deschiderea şedinţei, domnul Preşedinte supune la vot 
Ordinea de zi a şedinţei, care, în unanimitate, este aprobată în 
următoarea formulă: 

1. Discuţii cu Domnul PETRU MIHAI GORCEA – 
Secretar de Stat la Ministerul Educaţiei Naţionale, având ca obiect 
sesizările adresate comisiei, ce privesc cazurile semnalate cu ocazia 
organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct în unităţi aparţinând Ministerului Educaţiei 
Naţionale. 

2. Diverse. 
 

.//. 
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La propunerea domnului deputat Adrian Tudor Moroianu, 
plenul comisiei este de acord cu rediscutarea temei “AFACEREA 
ŢIGARETA II”, aspect avut în vedere de comisie la şedinţa din 29 
aprilie a.c.. 

 
La primul punct al Ordinei de zi, comisia procedează la 

audierea domnului PETRU MIHAI GORCEA – Secretar de Stat la 
Ministerul Educaţiei Naţionale, audiere legată de discutarea situaţiilor 
sesizate în memoriile adresate comisiei, referitoare la modul de 
organizare şi desfăşurare, în unele judeţe, a concursurilor pentru 
ocuparea posturilor de director, director adjunct, inspector de 
specialitate, în unităţi aparţinând Ministerului Educaţiei Naţionale. 

La întâlnirea cu membrii comisiei, Domnul Secretar de 
Stat Petru Mihai Gorcea este însoţit de Domnul Ioan Moisa – Consilier 
de specialitate. 

Discuţiile purtate, întrebările formulate de membrii 
comisiei, precum şi răspunsurile Domnului Secretar de Stat Petru Mihai 
Gorcea sunt consemnate în Procesul-Verbal de audiere întocmit cu 
această ocazie. 

 
La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, plenul comisiei, 

luând în discuţie cererea Domnului deputat Adrian Tudor Moroianu, de 
a fi reiterată discutarea cazului “AFACEREA ŢIGARETA II”, 
hotărăşte, în unanimitate, trecerea acestei probleme pe Ordinea de zi a 
şedinţei ce urmează a avea loc săptămâna viitoare. 

 
 
   P R E Ş E D I N T E, 
 
         Ion Honcescu 


