PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din 2, 3 şi 4 februarie 2010
Şedinţa comisiei din 2 februarie 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,
William Gabriel Brînză, Petru Farago, Octavian-Marius Popa şi Tiţa Nicolescu Gabriel,
doamna deputat Elena Udrea fiind absentă.
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul preşedinte Ioan Stan.
Supusă la vot, ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă :
1. Analiza aspectelor semnalate în memoriul adresat Comisiei de către un grup de
foşti angajaţi ai Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale.
2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 4 – 29 ianuarie 2010.
3. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 9, 10 şi 11 februarie 2010.
4. Activitate în subcomisiile de analiză.
5. Diverse.
La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei
plenului analiza aspectelor semnalate în memoriul adresat Comisiei de către un grup
de foşti angajaţi ai Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale. În acest sens,
pentru o mai bună informare a membrilor comisiei, domnul preşedinte Ioan Stan îi dă
cuvântul doamnei consilier Elena Dumitru căreia i-a fost repartizat dosarul, pentru a
face o prezentare a situaţiei expusă în respectivul memoriu.
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Răspunzând acestei solicitări, doamna consilier Elena Dumitru menţionează
faptul că memoriul este semnat de către 5 reprezentanţi ai foştilor angajaţi ai Agenţiei
pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, reclamând mai multe abuzuri săvârşite de
către conducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, care, prin
împuternicitul său de a se ocupa de chestiunea desfiinţării acestei agenţii, nu a
respectat dispoziţiile legale referitoare la creanţele exigibile de natură salarială :
oamenii au fost disponibilizaţi cu un preaviz de 20 de zile, data limită fiind de
12 ianuarie 2010, veniturile pe luna decembrie 2009 şi o parte din luna ianuarie 2010
nefiindu-le plătite, ca şi contravaloarea tichetelor de masă, concediille neefectuate,
într-un cuvânt încălcându-se toate drepturile de natură salarială. Mai mult decât atât,
Cărţile de Muncă nu au fost completate, deşi în ultimile 12 luni s-au plătit contribuţiile
sociale, aceste acte personale nu au fost puse la dispoziţia foştilor angajaţi pentru ca
aceştia, ulterior, să poată proceda atât la o nouă angajare, cât şi în vederea depunerii
actelor la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru acordarea şomajului.
Atât interesele de muncă, cât şi cele de protecţie socială a muncii a foştilor salariaţi
care nu se mai regăsesc în cele două entităţi formate ulterior, nu sunt în nici un caz
respectate. Cei 5 foşti angaţi ai agenţiei s-au adresat Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale printr-o Notificare, în care au expus această situaţie şi cererile
lor, atât anterior, dar şi după ce au formulat o acţiune în instanţă, punând în atenţia
ministerului faptul că ei dispun de copii legalizate ale Cărţilor de Muncă, aşa cum se
aflau ele, cu solicitarea de a nu se preceda la însemnări care să-i prejudicieze.
În memoriul depus la Comisia noastră, cei 5 reprezentanţi ai foştilor angajaţi
ai Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, solicită declanşarea unei anchete
parlamentare pentru a se stabili modul defectuos în care Ministrul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale şi-a îndeplinit sarcinile legale, reclamând neîndeplinirea de
către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a obligaţiilor de organ
administrativ tutelar ierarhic al Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale şi
abuzul săvârşit împotriva salariaţilor care se regăsesc astăzi şi fără Carnete de Muncă

2

şi fără drepturile care li se cuveneau legal. De asemenea, doamna consilier
Elena Dumitru doreşte să sublinieze o chestiune foarte importantă : petiţionarii
consideră că situaţia lor este foarte gravă în condiţiile în care termenul stabilit pentru
prima înfăţişare este de abia după jumătatea lunii iunie 2010.
Mulţumind

pentru

prezentarea

făcută,

domnişoara

vicepreşedinte

Alina-Ştefania Gorghiu informează plenul comisiei de faptul că are deja cunoştinţă de
situaţia expusă, datorită faptului că a procedat deja la audierea unui fost angajat al
Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, la Cabinetul său parlamentar şi
consideră că într-adevăr situaţia este extrem de neplăcută, mai ales pentru că aceşti
foşti angajaţi ai agenţiei susmenţionate se află în imposibilitatea de a-şi încasa
drepturile salariale de care aveau dreptul şi în imposibilitatea de a-şi depune actele
pentru obţinerea dreptului de şomaj, unii în lipsa Cărţilor de Muncă, alţii neavând
Cărţile de Muncă încheiate. Nu este de neglijat nici faptul că acest conflict nu se poate
încheia mai repede de termenul pentru prima înfăţişare în faţa instanţei, cel de la
mijlocul lunii iunie a.c., aşa încât aceşti oameni sunt nevoiţi să trăiască până atunci fără
nici un venit, fapt ce reprezintă într-adevăr un abuz extrem de grav din partea celor din
conducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
În finalul intervenţiei sale, domnişoara vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu
propune membrilor comisiei atât invitarea la o audiere a domnului Gabriel Sandu –
Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, întrucât acesta este cel care a
coordonat întreaga procedură de desfiinţare a Agenţiei pentru Serviciile Societăţii
Informaţionale, cât şi invitarea la o audiere a reprezentanţilor foştilor angajaţi ai
Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, pentru a aduce mai multe lămuriri
asupra situaţiei expusă în memoriul deja depus la Comisia noastră. De asemenea,
domnişoara vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu consideră că odată lămurită această
situaţie, probabil se va şti ce măsuri se pot lua şi cum se pot stopa o serie de eventuale
abuzuri în situaţia celorlalte agenţii care sunt exact în acelaşi proces, cazul Agenţiei
pentru Serviciile Societăţii Informaţionale nefiind unul singular.
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Domnul preşedinte Ioan Stan îşi exprimă acordul pentru aceste propuneri
formulate, cu o singură menţiune : în ziua de 03 februarie a.c., să fie invitaţi pentru o
discuţie, în subcomisia de specialitate, reprezentanţii semnatari ai memoriului adresat
de către foştii angajaţi ai Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, pentru a
aduce mai multe lămuriri asupra celor expuse în memoriu şi o mai bună informare a
membrilor comisiei. De asemenea, domnul preşedinte Ioan Stan propune ca în ziua de
marţi, 09 februarie a.c. să fie invitat la audiere, în plenul comisiei, domnul
Gabriel Sandu - Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
Domnul deputat Octavian-Marius Popa este de acord cu aceste propuneri,
cu menţiunea că ar fi utilă şi purtarea unor discuţii cu reprezentanţii Inspectoratului
Teritorial de Muncă, iar reprezentanţilor foştilor angajaţi ai Agenţiei pentru Serviciile
Societăţii Informaţionale să li se solicite, odată cu invitarea la audierea din ziua de
03 februarie a.c. şi copii ale actelor care să probeze afirmaţiile făcute de către aceştia,
inclusiv copii după solicitările de eliberare a Cărţilor de Muncă, copii după deciziile de
disponibilizare, de preaviz, ş.a.m.d.
În finalul discuţiilor, domnul preşedinte Ioan Stan supune la vot propunerile
formulate : pentru ziua de 03 februarie a.c., orele 12,00 – audierea în subcomisia
de specialitate a petiţionarilor - reprezentanţii foştilor angajaţi ai Agenţiei pentru
Serviciile Societăţii Informaţionale ; pentru ziua de 08 februarie a.c., orele 14,00 –
audierea tot în subcomisia de specialitate a reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial
de Muncă şi pentru ziua de 09 februarie a.c., orele 14,00 – audierea,
în plenul comisiei, a domnului Gabriel Sandu – Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale.
Membrii comisiei, în unanimitate, sunt de acord cu aceste propuneri.
La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei
plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 4 – 29 ianuarie 2010,
în număr de 46.
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Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu privire
la dosarele:
•

la dosarul nr. 14.781, adresat comisiei noastre de către domnul

Şovan Dan din localitatea Borşa, judeţul Maramureş, domnişoara vicepreşedinte
Alina-Ştefania Gorghiu solicită mai multe informaţii cu privire la acest caz.
Doamna consilier Costin Cornelia menţionează faptul că petiţionarul, profesor titular la
catedra de biologie a Şcolii nr.1 Moisei, sesizează în legătură cu un presupus „abuz în
seviciu” atât al conducerii şcolii, cât şi al conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean
Maramureş. Pentru analiza şi verificarea aspectelor semnalate, a fost deja sesizat
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar după primirea răspunsului
comisia va putea aprecia asupra oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei.
Membrii comisiei sunt de acord cu această intervenţie. Domnişoara vicepreşedinte
Alina-Ştefania Gorghiu solicită doamnei consilier căreia i-a fost repartizat dosarul,
să-i înmâneze o copie după acest memoriu, pentru un studiu mai amănunţit al
acestuia.
•

la dosarul nr. 14.783, adresat comisiei de către domnul Rupa Vili din

Municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, domnul secretar al comisiei Radu Eugeniu
Coclici doreşte mai multe informaţii cu privire la acest caz. Domnul consilier
Drăcea Marin precizează faptul că petiţionarul, în memoriul său, solicită sprijin în
vederea acordării drepturilor în calitate de revoluţionar. Pentru analiza şi verificarea
tuturor aspectelor expuse în memoriul respectiv, urmează a fi sesizat atât Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, cât şi Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din decembrie 1989 a Camerei Deputaţilor, despre aceste demersuri
fiind înştiinţat şi petiţionarul. Membrii comisiei sunt de acord cu aceste propuneri.
•

la dosarul nr. 14.785, adresat comisiei de către Institutul pentru Drepturi

Civile Europene din Municipiul Bucureşti, domnul deputat Octavian-Marius Popa
solicită mai multe informaţii asupra aspectelor semnalate. Domnul consilier Ştefănescu
David menţionează faptul că Institutul petiţionar reclamă anumiţi consulari ai Secţiei
Consulare din cadrul Ambasadei României în Republica Moldova, care ar refuza în
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mod nejustificat primirea cererii de eliberare a unui paşaport minorului Prodan Eugeniu,
deşi tatăl acestuia este cetăţean român. Pentru analiza şi verificarea tuturor aspectelor
sesizate, urmează a fi sesizat Ministerului Afacerilor Externe, iar după primirea
răspunsului comisia va putea aprecia asupra oportunităţii etapelor ulterioare ale
analizei. Despre acest demers va fi înştiinţat şi Institutul pentru Drepturi Civile
Europene. Membrii comisiei sunt de acord cu această propunere.
•

la dosarul nr. 14.788, adresat comisiei de către numitul Stoica Ovidiu

Ionuţ – deţinut în Penitenciarul Tulcea, judeţul Tulcea, domnul deputat Octavian-Marius
Popa, doreşte mai multe informaţii despre acest caz şi în special dacă, din punt de
vedere juridic, problemele cu care petiţionarul a sesizat comisia se mai pot soluţiona.
Domnul consilier Bulai Jorj menţionează faptul că petiţionarul, condamnat la o
pedeapsă privativă de libertate pentru comiterea infracţiunii de omor, sesizează faptul
că nu ar fi autorul infracţiunii respective, însă, organele de parchet şi instanţele de
judecată nu ar fi luat în considerare probele prezentate în apărarea sa. În privinţa
parcurgerii tututor căilor de atac, acestea au fost epuizate. Totuşi, pentru analiza şi
verificarea aspectelor sesizate, urmează a fi sesizat atât Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, cât şi Consiliul Superior al Magistraturii, despre aceste
demersuri fiind înştiinţat şi petiţionarul prin conducerea Penitenciarului Tulcea. Membrii
comisiei sunt de acord cu aceste propuneri.
•

la dosarul nr. 14.794, adresat comisiei de către domnul Gheorghiu

Aristotel Viorel din localitatea Mârşa, judeţul Sibiu, domnul secretar Radu Eugeniu
Coclici doreşte mai multe informaţii cu privire la acest caz. Doamna consilier
Costin Cornelia menţionează faptul că petiţionarul sesizează presupuse abuzuri ale
unor angajaţi ai Inspectoratului de Poliţie Sibiu, acuzaţi de demersuri ilegale şi abuzive
împreună cu procurori şi judecători din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Alba-Iulia. Ca mod de analiză şi verificare a aspectelor semnalate, memoriul respectiv
urmează a fi transmis Ministerului Administraţiei şi Internelor, Consiliului Superior al
Magistraturii şi Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. După primirea
răspunsurilor, comisia va putea aprecia asupra etapelor ulterioare ale analizei. Membrii
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comisiei sunt de acord cu aceste propuneri, iar domnul secretar Radu Eugeniu Coclici
solicită să i se pună la dispoziţie, după terminarea şedinţei, o copie a acestui memoriu,
pentru un studiu mai amănunţit al acestuia.
•

la dosarul nr. 14.799, adresat comisiei de către domnul Savu Gheorghe

din localitatea Mioveni, judeţul Argeş, domnişoara vicepreşedinte Alina-Ştefania
Gorghiu solicită mai multe informaţii cu privire la acest caz. Doamna consilier
Dumitru Elena menţionează faptul că petiţionarul reclamă mai multe neregularităţi şi
ilegalităţi săvârşite de către Inspectoratul Şcolar al judeţului Argeş în aplicarea
Legii nr.329/2009, în opinia sa, decizia de desfacere a contractului său de muncă
încălcând mai multe dispoziţii legale în vigoare. Ca mod de analiză şi verificare a
tuturor aspectelor semnalate, urmează a fi sesizat Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului. Despre acest demers fiind înştiinţat şi petiţionarul. Membrii
comisiei sunt de acord cu această propunere. De asemenea, domnişoara
vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu solicită ca după terminarea şedinţei, să-i fie
înmânată o copie a acestui memoriu.
•

la dosarul nr. 14.800, adresat comisiei de către domnul Graure Ion din

Municipiul Bucureşti, domnul deputat Octavian-Marius Popa doreşte mai multe
informaţii cu privire la aspectele semnalate. Doamna consilier Elena Dumitru
menţionează faptul că petiţionarul, fost salariat al S.C.”Apolodor Comimpex” S.R.L.
reclamă mai multe posibile ilegalităţi şi abuzuri săvârşite de către fostul său angajator.
Ca mod de analiză şi verificare a aspectelor semnalate, urmează a fi sesizat
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspecţia Muncii, despre aceste demersuri
fiind înştiinţat şi petiţionarul. Membrii comisiei sunt de acord cu aceste propuneri.
•

la dosarul nr. 14.822, adresat comisiei de către domnii Florica Dumitru şi

Nicuşor din Municipiul Bacău, judeţul Bacău, domnul deputat Octavian-Marius Popa
solicită mai multe informaţii cu privire la acest caz. Domnul consilier Iorga Nicolae
menţionează faptul că petiţionarii sesizează un litigiu cu autoritatea publică locală,
litigiu ce s-a creat ca urmare a faptului că, în urma dobândirii de către petenţi a unui
drept de proprietate în regim de concesiune pentru construirea unui garaj, acesta a fost
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ulterior demolat. Ca mod de analiză şi verificare a tuturor aspectelor semnalate,
urmează să fie sesizat Consiliul Superior al Magistraturii şi Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, despre aceste demersuri fiind înştiinţaţi şi petiţionarii.
Membrii comisiei sunt de acord cu aceste propuneri.
Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii
comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de corpul de consilieri.
La punctul trei al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la comisie, în
zilele de 9, 10 şi 11 februarie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat acordul după cum
urmează : în ziua de marţi, 9 februarie a.c. : domnul deputat Radu Eugeniu Coclici –
secretar al comisiei; în ziua de miercuri, 10 februarie a.c. : domnişoara deputat AlinaŞtefania Gorghiu – vicepreşedinte al comisiei şi în ziua de joi, 11 februarie a.c.:
domnul deputat Dumitru Boabeş.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan declară şedinţa închisă.
Conform hotărârii plenului comisiei din şedinţa de 2 februarie a.c., în ziua de
3 februarie a.c., orele 12:00, membrii comisiei au procedat la audierea
reprezentanţilor foştilor angajaţi ai Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale.
În ziua de 4 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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