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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 16, 17 şi 18 februarie 2010 
 

Şedinţa comisiei din 16 februarie 2010 
 

La şedinţă au participat 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, Popescu Adrian - 

în locul domnului deputat  William Gabriel Brînză, conform adresei 

nr.16/97/16.02.2010, Derzsi Akos – împuternicit de către Grupul Parlamentar 

UDMR să participe la lucrările comisiei, pe perioada cât domnul deputat Borbely 

Laszlo lipseşte, conform adresei nr.18/73/16.02.2010 şi în locul doamnei deputat 

Elena Udrea fiind prezent domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de 

către Grupul parlamentar PDL, conform adresei nr.16/68/02.02.2010.   

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

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

1.  Informare privind adresa de răspuns a Ministerului Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale, cu privire la memoriul înaintat Comisiei de către un grup 

de foşti angajaţi ai Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, care 

reclamă o serie de ilegalităţi săvârşite în contextul desfiinţării agenţiei şi 

concedierii lor. 

2.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 8 – 12 februarie 2010. 

3. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 23, 24 şi                         

25 februarie 2010. 
4.  Activitate în subcomisiile de analiză. 

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

prezentat plenului comisiei materialul primit din partea foştilor angajaţi ai Agenţiei 

pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, în cuprinsul căruia sunt reclamate o 

serie de ilegalităţi săvârşite în contextul desfiinţării agenţiei şi concedierii lor şi 

solicită domnilor deputaţi care au participat la audierea angajaţilor societăţii 

susmenţionate şi a reprezentanţilor Inspecţiei Muncii, în ziua de 15 februarie a.c., 

să prezinte concluziile desprinse şi eventualele propuneri adoptate. 

Au luat cuvântul doamna deputat Alina Ştefania Gorghiu – 

vicepreşedintele comisiei, domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele 

comisiei, domnul deputat Radu Eugeniu Coclici şi domnul deputat Octavian 

Marius Popa. Domnii deputaţi au menţionat că această situaţie a fost intens 

mediatizată atât de presa scrisă, cât şi de presa video şi au punctat pe scurt cele 

evidenţiate conform actelor depuse la comisie în acest dosar şi au concluzionat în 

urma audierii din ziua de 15 februarie a.c.  

Domniil deputaţi au propus invitarea la un dialog atât a factorilor de 

decizie care sunt în măsură să explice comisiei – pe larg – situaţia creată şi să 

identifice soluţii pentru depăşirea acestei crize, în speţă Ministerul Comunicaţiilor, 

cât şi a petiţionarilor, în vederea asigurării unei transparenţe care să permită 

acestora acceptarea sau neacceptarea soluţiilor identificate de către minister, 

dialog care urmează a fi mediat de comisie.  

Domnul preşedinte Ioan Stan a supus la vot plenului comisiei invitarea 

la sediul comisiei, pentru ziua de marţi 23 februarie a.c., a domnului Gabriel 

Sandu – Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 

Propunerea a fost adoptată cu 8 voturi „pentru” şi 3 „abţineri”. 

 

În continuare aşedinţei, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău  a supus 

atenţiei plenului comisiei situaţia prezentată de către un grup de cetăţeni ai 

municipiului Iaşi care s-au adresat comisiei pentru motivul că au rămas în plină 

iarnă fără gaz. Domnia sa a revinit asupra propunerii de constituire a unei comisii 
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de cercetare, cu care majoritatea domnilor deputaţi au fost de acord în şedinţa de 

săptămâna trecută şi a propus ca, pentru început, să se efectueze o deplasare în 

municipiul Iaşi, speţa de la Iaşi fiind doar un punct de plecare într-un demers 

pentru a afla modul în care este alcătuit preţul la gaze în România şi modul în 

care este efectuată contorizarea, facturarea ş.a.m.d. 

Membrii comisiei şi-au exprimat acordul cu unanimitate de voturi. 

 

 La punctul doi al Ordinii de Zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 8 – 12 februarie 

2010,  în număr de 21. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii 

cu privire la dosarele: dosarul nr. 14.835, adresat comisiei noastre de către un 

grup de consilieri judeţeni PSD din Suceava;  dosarul nr. 14.846, adresat 

comisiei noastre de către doamna Lica Elena Angela din municipiul Bucureşti; 

dosarul nr. 14.850, adresat comisiei noastre de către domnul Manolache 

Gheorghiţă  din municipiul Bucureşti; dosarul nr.14857, adresat comisiei noastre 

de către salariaţii din cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului; 

dosarul nr.14859, adresat comisiei de către domnul Velicescu Corneliu din 

municipiul Timişoara;  

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la 

comisie, în zilele de 23, 24 şi 25 februarie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul după cum urmează : 

•  în ziua de marţi, 23 februarie a.c. : domnul deputat Adrian Gurzău 

– vicepreşedintele comisiei; 

•  în ziua de miercuri, 24 februarie a.c. : domnul deputat Octavian 

Marius Popa; 
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• în ziua de joi, 18 februarie a.c.: domnişoara deputat Alina Ştefania 

Gorghiu – vicepreşedintele comisiei.  

 

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

„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.  

 

La şedinţele din zilele de 17 şi 18 februarie 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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