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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 2, 3 şi 4 martie 2010 

 
 

Şedinţa comisiei din 2 martie 2010 
 

La şedinţă participă membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – preşedinte, 

Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte,                 

Radu Eugeniu Coclici - secretar, Luminiţa Iordache – secretar, Dumitru Boabeş, 

Octavian-Marius Popa, Tiţa-Nicolescu Gabriel, William Gabriel Brînză. Domnul deputat 

Borbely Laszlo lipseşte, iar în locul doamnei deputat Elena Udrea este prezent domnul 

deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de către Grupul parlamentar PDL, conform 

adresei nr.16/68/02.02.2010.   

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

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

1. Audierea doamnei Doina Pârcălabu – preşedintele Casei Naţionale de Pensii 

şi Alte drepturi de Asigurări Sociale şi a domnului Sorin Blejnar – preşedintele Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală – marţi, 2 martie a.c., orele 13:00, cu privire la 

memoriile adresate Comisiei de mai mulţi salariaţi ai S.C.”CESAR” S.A. Câmpulung, 

judeţul Argeş. 

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 22 - 26 februarie 2010. 

3. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 9, 10 şi 11 martie 2010. 

4. Activitate în subcomisiile de analiză. 

5. Diverse. 
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La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan informează 

membrii comisiei asupra faptului că deşi doamna Doina Pârcălabu – Preşedintele 

Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi-a exprimat telefonic 

acordul de a se prezenta la audiere, în plenul comisiei din data de 2 martie a.c., 

aceasta nu a mai dat curs invitaţiei delegând o altă persoană - în funcţia de director - 

din cadrul instituţiei pe care Domnia sa o conduce. Cât priveşte audierea domnului 

Sorin Blejnar – Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, acesta şi-a 

exprimat indisponibilitatea prezentării sale la audiere în faţa plenului Comisiei, 

delegând un Vicepreşedinte din cadrul Agenţiei.  

În acest context, domnul preşedinte Ioan Stan propune plenului Comisiei 

amânarea celor două audieri pentru săptămâna viitoare, respectiv pentru data de                 

9 martie 2010, urmând a se retrimite cele două invitaţii pentru doamna                  

Doina Pârcălabu - Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 

Sociale şi pentru domnul Sorin Blejnar - Preşedintele Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, cu rugămintea de a se prezenta personal la această audiere. 

Membrii comisiei sunt de acord în unanimitate cu această propunere. 

La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei 

plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 22 - 26 februarie 2010,  în 

număr de 21. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire 

la dosarele: 

• pentru dosarul nr. 14.883, adresat comisiei noastre de către 

domnul Acsandri Mihai şi domnul Macovei Mihai din localitatea Hârlău, judeţul Iaşi, 

doamna Luminiţa Iordache – secretar al Comisiei, doreşte mai multe informaţii cu 

privire la acest caz. Doamna consilier Elena Dumitru menţionează faptul că petiţionarii 

sunt internaţi la Spitalul Cămin „HOSPIS” Hârlău, reclamând că, în mod abuziv, li s-a 

reţinut din pensie sume băneşti (atât din pensia de însoţitor, cât şi din cea de handicap) 

şi că sunt ameninţaţi cu excluderea din centrul de îngrijire. Ca mod de analiză şi 

verificare a tuturor aspectelor semnalate, doamna consilier Elena Dumitru propune 

sesizarea atât a Inspecţiei Muncii, instituţie competentă pentru a desfăşura un control 
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la faţa locului, cât şi a Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, 

cu solicitarea transmiterii documentelor iniţiale pentru indemnizaţiile date, deoarece cei 

doi petiţionari pretind că ei au încasat drepturile, dar că nu ei au semnat documentele 

iniţiale, fapt ce ar constitui o infracţiune. Membrii comisiei sunt de acord cu cele două 

propuneri. 

• pentru dosarul nr. 14.894, adresat comisiei noastre de către 

doamna Apăvăloaie Catinca din comuna Vereşti, judeţul Suceava, domnul preşedinte                 

Ioan Stan solicită mai multe informaţii cu privire la aspectele semnalate în acest 

memoriu. Domnul consilier Iorga Nicolae precizează faptul că petiţionara sesizează 

asupra unui conflict civil determinat de îngrădirea unui drept de servitute, caz care nu 

este unul singular, din alte judeţe (respectiv, judeţul Buzău şi judeţul Giurgiu) existând 

înregistrate la Comisie încă două sau chiar trei memorii pe acest subiect. Ca mod de 

analiză şi verificare a tuturor aspectelor semnalate, domnul consilier Iorga Nicolae 

propune sesizarea Prefecturii judeţului Suceava, cu rugămintea de a transmite           

Comisiei un răspuns clar cu privire la respectarea de către Comisia locală de aplicare a 

legii fondului funciar a vecinătăţilor, a măsurătorilor, ş.a.m.d., dar şi formularea unui 

răspuns către petiţionar cu menţiunea expresă de a se adresa instanţelor judecătoreşti 

pentru a intra în posesia dreptului de servitute. Membrii Comisiei sunt de acord cu 

aceste propuneri. 

 pentru dosarul nr. 14.899, adresat comisiei noastre de către 

Asociaţia pentru prevenirea abuzurilor fiscale din Municipiul Bucureşti, domnul 

preşedinte Ioan Stan solicită mai multe informaţii. Domnul consilier Diaconu Cristian 

menţionează faptul că petiţia respectivă a sosit pe adresa Comisiei noastre prin poşta 

electronică, exprimându-şi nemulţumirea faţă de efectele de modificare a Codului fiscal 

românesc, cu trimiteri punctuale asupra unor activităţi ce ţin strict de competenţa 

acestei asociaţii. Ca mod de analiză şi verificare, domnul consilier Diaconu Cristian 

propune trimiterea acestei petiţii către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul 

Camerei Deputaţilor. Membrii Comisiei sunt de acord cu această propunere. 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic. 
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La punctul trei al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la comisie, în 

zilele de 9, 10 şi 11 martie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul după cum 

urmează : 

•  în ziua de marţi, 9 martie a.c. : domnul deputat Dumitru Boabeş; 

•  în ziua de miercuri, 10 martie a.c. : doamna deputat Luminiţa Iordache 

– secretar al comisiei; 

• în ziua de joi, 11 martie a.c.: domnul deputat Radu Eugeniu Coclici – 

secretar al comisiei.  

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

„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă.  

 

La şedinţele din zilele de 3 şi 4 martie a.c., membrii comisiei şi-au 

desfăşurat activitatea pe cele trei subcomisii de lucru, 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, 

 
                                                                   Ioan Stan 
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