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

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din 9, 10 şi 11 februarie 2010

Şedinţa comisiei din 9 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 şi Octavian-Marius Popa,
în locul doamnei deputat Elena Udrea fiind prezent domnul deputat Daniel Vasile
Oajdea, împuternicit de către Grupul parlamentar PDL, conform adresei
nr.16/810/06.10.2009.
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul vicepreşedinte Adrian
Gurzău.
Supusă la vot, ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă :
1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 1 februarie –
5 februarie 2010.
2. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 16, 17 şi
18 februarie 2010.
3. Activitate în subcomisiile de analiză.
4. Diverse.
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La primul punct al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău
supune atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada
1 februarie – 5 februarie, în număr de 18.
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu
privire la dosarele:
¾

dosarul nr. 14.828, adresat comisiei noastre de către domnul

Netar Cristian Daniel din municipiul Craiova.
Domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedintele comisiei, doreşte să
cunoască obiectul petiţiei şi modul de soluţionare. Domnul consilier Marin Drăcea
menţionează faptul că petiţionarul sesizează încălcarea drepturilor cetăţeneşti de
către instituţii publice, instanţe judecătoreşti, precum şi de către Banca
Comercială Română – Sucursala Dolj. Ca mod de soluţionare, propune
transmiterea

lucrării

Consiliului

Superior

al

Magistraturii

şi

înştiinţarea

petiţionarului în legătură cu acest demers.

¾

dosarul nr. 14.831, adresat comisiei noastre de către domnul

Dănuţ Dumitru din comuna Mărgineni, judeţul Bacău, domnul vicepreşedinte
Adrian Gurzău solicită informaţii, pe scurt. Domnul expert Ştefănescu David
precizează că petiţionarul reclamă refuzul autorităţilor publice locale de a-i încheia
contractul de vânzare-cumpărare a imobilului în care acesta locuieşte şi propune
comunicarea unui răspuns petiţionarului.
¾ dosarul nr. 14.834, adresat comisiei noastre de către domnul
Săvescu Jean din municipiul Iaşi, prin care sesizează întreruperea furnizării cu
gaz, în medie de aproximativ 10 zile pentru fiecare bloc în parte, de către
Societatea EON Gaz România. Pentru soluţionarea aspectelor semnalate în acest
dosar, domnul consilier Ştefănescu David propune transmiterea lucrării ANRE,
EON Gaz România şi petiţionarului, căruia să i se aducă la cunoştinţă măsura
dispusă de către conducerea comisiei.
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Domnul deputat Daniel-Vasile Oajdea – împuternicit de către Grupul
parlamentar PDL să participe la şedinţele comisiei în locul doamnei deputat Elena
Udrea, cunoscând îndeaproape acest caz, menţionează faptul că, în perioada
sărbătorilor de iarnă, timp de aproape 3 săptămâni, locuitorii unui cartier din
municipiul Iaşi nu au avut gaz. Motivul nefiind neplata facturilor ci lucrări de
proastă calitate executate sau comandate de către EON Gaz, care au determinat
dopuri de gheaţă pe conductele de gaz sau livrarea unui gaz de proastă calitate
care conţine vapori de apă, în ambele situaţii oamenii fiind obligaţi să rămână în
timpul ierni fără căldură şi fără posibilitatea de a-şi prepara hrana. Acestea fiind
spuse, domnul deputat propune implicarea cu seriozitate a Parlamentului în
luarea deciziilor corecte, pentru că atunci când au fost privatizate aceste regii au
avut şi nişte condiţii de calitate impuse pe care la momentul acela şi le-au asumat.
În acest sens, s-a depus şi către Biroul parlamentar al domnului deputat o
solicitare a mai multor locuitori ai municipiului Iaşi pentru luarea măsurilor ce se
impun. Domnul deputat mai propune luarea unor hotărâri astfel încât să se creeze
cel puţin un precedent, la nivel naţional, pentru ca societăţile acestea care
furnizează servicii consumatorilor captivi să primească un exemplu pentru
această nepăsare pe care o au faţă de consumatori.
Domnul şef serviciu Gheorghe Marin intervine şi propune aşteptarea
răspunsurilor de la ANRE şi EON Gaz România, instituţii direct implicate şi în
funcţie de răspunsurile respective şi pe baza înscrisurilor trimise, să se treacă la
înfiinţarea unei comisii de cercetare.
Doamna deputat Alina Ştefania Gorghiu – vicepreşedintele comisiei
menţionează faptul că legislaţia, cu siguranţă, are lacune din punctul acesta de
vedere şi trebuiesc despăgubiţi consumatorii care au avut de suferit prejudicii,
doar că această comisie nu are atributul de a produce efecte de legi ci de a primi
sesizări în legătură cu abuzurile săvârşite. Pentru acest lucru, propune iniţierea
unui proiect de lege care să acopere punctele slabe din desfăşurarea acestor
servicii. Pentru înfiinţarea comisiei de anchetă este de acord cu punctul de vedere
al domnului consilier şef serviciu Gheorghe Marin, deoarece este bine să se
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cunoască şi situaţia văzută de către cele două instituţii implicate înainte de a
formula comisia o propunere, în caz contrar s-ar sesiza intenţia vădită cum că
comisia ar avea deja o părere. În concluzie, doamna vicepreşedinte Alina Ştefania
Gorghiu îşi susţine punctul de vedere de a se aştepta răspunsurile oficiale de la
cele două instituţii sesizate, în funcţie de care comisia va hotărî asupra etapelor
ulterioare ale analizei.
Domnul deputat William Brânză intervine şi menţionează că
reprezentanţii EON Gaz România procedează în baza unui regulament de
funcţionare, iniţiat şi aprobat de către dumnealor, dar că contractul în sine a fost
semnat şi de către reprezentanţii Ministerului Economiei. Domnul deputat
achiesează punctului de vedere al domnişoarei vicepreşedinte Alina Ştefania
Gorghiu şi anume acela că nu se poate ante-pronunţa comisia, fiind necesară
aşteptarea răspunsului de la ANRE şi propune invitarea la discuţii a domnului
Secretar de Stat de la Ministerul Economiei care are în subordine domeniul
energetic din România. Cu acest prilej, domnul Secretar de Stat urmează să
explice comisiei în ce constă contractul şi regulamentul de funcţionare a societăţii.
În concluzie, având punctele de vedere oficiale ale Ministerului Economiei şi
ANRE, comisia ar avea suficiente date pentru a crea şi a pune bazele unei
anchete.
Propunerile au fost acceptate, urmând ca invitarea domnului Secretar
de Stat din cadrul Ministerului Economiei să se facă la o dată care va fi stabilită
ulterior, după primirea răspunsului de la ANRE.
Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii
comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic.
La punctul doi al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la
comisie, în zilele de 16, 17 şi 18 februarie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat
acordul după cum urmează :
•

în ziua de marţi, 16 februarie a.c. : domnul deputat Radu Eugeniu
Coclici;
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•

în ziua de miercuri, 17 februarie a.c. : domnişoara deputat Alina
Ştefania Gorghiu – vicepreşedintele comisiei;

• în ziua de joi, 18 februarie a.c.: domnul deputat Dumitru Boabeş.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău declară şedinţa închisă.
La şedinţele din zilele de 10 şi 11 februarie a.c., participă: Ioan Stan –
preşedinte,

Alina-Ştefania

Gorghiu

–

vicepreşedinte,

Adrian

Gurzău

–

vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Luminiţa Iordache – secretar,
Dumitru Boabeş, William Gabriel Brînză, Octavian-Marius Popa şi domnul deputat
Borbely Laszlo, conform adresei nr.51/467/02.02.2010, primită din partea Grupului
Parlamentar UDMR, în locul doamnei deputat Elena Udrea fiind prezent domnul
deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de către Grupul parlamentar PDL,
conform adresei nr.16/810/06.10.2009.
În zilele menţionate mai sus, 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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