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

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din 16, 17 şi 18 februarie 2010

Şedinţa comisiei din 16 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, 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 sunt conduse de domnul preşedinte Ioan Stan.
Supusă la vot, ordinea de zi este 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.
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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.
La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan prezintă
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.
Doamna deputat Alina Ştefania Gorghiu – vicepreşedintele comisiei ia
cuvântul şi menţionează că această situaţie a fost intens mediatizată atât de
presa scrisă, cât şi de presa video, punctând pe scurt cele evidenţiate conform
actelor depuse la comisie în acest dosar, dar şi în urma audierii din ziua de 15
februarie a.c. Pe scurt, domnia sa precizează că Agenţia

pentru Serviciile

Societăţii Informaţionale a fost desfiinţată printr-o Hotărâre de Guvern care avea
ca esenţă desfiinţarea acestei agenţii prin divizare. În această Hotărâre de Guvern
există nesincronizări şi discrepanţe chiar în textul aceluiaşi articol de la un alineat
la altul. Sunt prinşi în primul alineat, de exemplu, numărul de angajaţi de la ASSI,
ulterior spunându-se că vor fi preluaţi totalul angajaţilor de la ASSI, practic ei fiind
în cuantum de 80 cât avea personal prevăzut de organigramă cele două agenţii
nou înfiinţate. Situaţia abuzivă pe care o reclamă petenţii se referă la mai multe
aspecte. Unul dintre ele este situaţia Cărţilor de Muncă care nu au fost încheiate
cu înregistrările la zi, conform legislaţiei în vigoare, au fost distribuite pe baza unor
tabele care nu au nici un fel de date de identificare, fără semnătura şefului de
unitate. Acesta este un aspect sesizat de petenţi, confirmat de Inspecţia Muncii în
Nota de Constatare, reafirmat în cadrul audierilor. În consecinţă, neîncheind

2

Canetele de Muncă ale unor persoane, acestea se află în imposibilitatea de a-şi
depune dosarul să se angajeze în altă instituţie, nu pot beneficia de dreptul de
şomaj, de indemnizaţia pentru creşterea copilului, de asistenţă medicală, de
asemenea, nu îşi pot depune nici dosarul de pensie. Absolut nu pot beneficia de
nici un drept prevăzut de Constituţie şi de Codul Muncii datorită acestei situaţii. Pe
lângă acestea, reprezentanţii Inspecţiei Muncii au mai relevat un aspect care este
important pentru că se referă şi la umanitate. Este vorba de două persoane aflate
în concediu pentru creşterea copilului pentru care legislaţia prevede că aceste
contracte sunt suspendate de drept şi ca atare nimeni nu poate leza aceste
contracte, dar prin această Hotărâre de Guvern nu s-a ţinut cont de natura lor,
desfiinţându-le şi pe acestea. Deci un alt aspect care contravine legii. În afară de
aceste aspecte invocate de petenţi, şi reafirmate de către reprezentanţii Inspecţiei
Muncii ca fiind neregulamentare şi nerespectând litera legii mai sunt nereguli în
preluarea personalului de la ASSI. Conform documentelor existente, s-a făcut
preluarea fără acordul personalului de la fosta agenţie. În momentul în care s-au
înfiinţat celelalte două agenţii s-a stabilit un concurs la care teoretic au participat şi
persoane din afara ASSI, astfel nefiind respectată procedura de personal, iar
după concurs au rămas pe post şi persoane care nu au câştigat concursul, scuza
ministerului fiind aceea că acest concurs a fost de fapt o evaluare a personalului
de la ASSI şi acel concurs nu avea calitatea de a-l pune pe respectivul care a
câştigat concursul pe post. În concluzie, sunt mai multe aspecte care ridică
suspiciunea de abuz şi de nerespectare a legii. Textele de lege invocate de
petenţi şi de reprezentanţii Inspecţiei Muncii sunt foarte clare. În încheiere,
doamna vicepreşedinte Alina Ştefania Gorghiu subliniază faptul că salariaţii nu îşi
primesc salariile de mai bine de două luni, că sunt în imposibilitatea de a se
angaja, de a-şi primi ajutorul de şomaj, datorită neîncheierii Carnetelor de Muncă,
acestea fiind drepturi la care fiecare salariat este îndreptăţit, domnia sa având
speranţa că se vor găsi soluţii astfel încât să fie sprijiniţi să depăşească această
criză.
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Domnul preşedinte Ioan Stan acordă cuvântul domnului deputat
Octavian Marius Popa care, de asemenea, a participat la audierea salariaţilor
ASSI şi a reprezentanţilor Inspecţiei Muncii, ce a avut loc în ziua de 15 februarie
a.c.
Domnul deputat precizează că în urma audierii se evidenţiază două
aspecte. Primul aspect este legat de analiza celor reclamate de petiţionari şi
această analiză va duce spre a stabili dacă au fost situaţii în care legea nu a fost
aplicată şi cel de-al doilea aspect este acela de a găsi soluţii pentru a depăşi
această criză. După lecturarea materialului transmis de minister, acesta are, din
păcate, un inconvenient şi anume acela de a pleca de la o serie de premise care
nu sunt adevărate, iar unele din aceste premise sunt legate de faptul că se afirmă,
pe de o parte, că ministerul nu are nici un fel de responsabilitate, cu toate că
textul hotărârii precizează că obligaţiile patrimoniale sunt preluate de minister
întrucât celelalte două entităţi nu erau create şi aici poate fi posibil inducerea în
eroare a domnului ministru. Pe de altă parte, în textul materialului se afirmă că
personalul ar fi fost preluat de cele două entităţi, fapt care ar fi fost bine să fie real
dar din păcate nu este. Plecând de la aceste constatări, domnul deputat
menţionează că se impune o discuţie cu factorii responsabili deoarece dacă
comisia porneşte de la o serie de premise care nu sunt adevărate nu vor fi găsite
nici soluţii de ieşire din această situaţie. Domnia sa achiesează aspectelor
menţionate de către doamna vicepreşedinte Alina Ştefania Gorghiu, în legătură cu
consecinţele care decurg din neîncheierea Carnetelor de Muncă a salariaţilor care
datorită acestui fapt nu îşi pot exercita drepturile prevăzute în Constituţie şi în
Codul Muncii.
În concluzie, domnul deputat, propune invitarea la un dialog 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.
La acest dialog mediat de comisie, domnul deputat propune să participe şi
petiţionarii în vederea asigurării unei transparenţe care să permită acestora
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acceptarea sau neacceptarea soluţiilor identificate de către minister. Propunerile
ministerului trebuiesc coroborate cu acceptul petiţionarilor.
Doamna deputat Alina Ştefania Gorghiu este de acord cu propunerea
de invitare la comisie, la un dialog, a domnului Ministrul al Comunicaţiilor
deoarece domnia sa a promovat proiectul Hotărârii de Guvern, domnia sa şi-a pus
semnătura pe toate documentele înaintate, iar articolul 111 din Constituţie
prevede obligarea oricărui ministru de a se prezenta în Parlament atunci când i se
solicită acest lucru.
Domnul preşedinte Ioan Stan dă cuvântul domnului deputat Adrian
Gurzău – vicepreşedinte al comisiei, care, de asemenea, a participat la audierea
salariaţilor ASSI şi a reprezentanţilor Inspecţiei Muncii, ce a avut loc în ziua de 15
februarie a.c.
Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău propune transmiterea unor
adrese către Ministerul Muncii şi către Primul Ministru, la care să se anexeze
materialul sosit la comisie şi prin care să se solicite verificarea aspectelor
semnalate de petiţionari şi dispunerea de măsuri în consecinţă.
Domnul deputat Radu Eugeniu Coclici – secretarul comisiei achiesează
propunerii de invitare la un dialog a domnului Gabriel Sandu -

Ministrul

Comunicaţiilor, dialog care va avea drept scop expunerea punctului de vedere al
comisiei, cu privire la situaţia prezentată de petiţionari atât în materialul prezentat,
cât şi la audierea ce a avut loc pe data de 15 februarie a.c. şi solicitarea de
dispunere a măsurilor ce se impun a fi luate pentru intrarea în legalitate a cazului
prezentat. Ca şi antevorbitorii săi, domnul secretar subliniază faptul că este
necesară soluţionarea, cât mai urgentă a situaţiei foştilor salariaţi ai Agenţiei
pentru Serviciile Societăţii Informaţionale care se află în imposibilitatea de a-şi
intra în drepturi, conform prevederilor constituţionale. Domnia sa consideră ca
fiind un abuz atât neîncheierea Carnetelor de Muncă, cât şi desfacerea
contractelor de muncă care erau de drept suspendate.
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Doamna vicepreşedinte Alina Ştefania Gorghiu menţionează faptul că,
într-adevăr, comisia, prin competenţa pe care o are, trebuie să constate unde s-a
înfăptuit abuzul şi nu să identifice vinovaţii. Drept urmare, ministerul este dator
să-şi identifice adevăraţii vinovaţi, pe baza fişei postului, pe baza obligaţiilor
fiecărui angajat al serviciilor din minister şi pe cale de consecinţă, să identifice şi
soluţii.
Domnul preşedinte Ioan Stan supune la vot plenului comisiei invitarea
la un dialog, 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”.
Înainte de a trece la punctul doi al Ordinii de Zi, domnul vicepreşedinte
Adrian Gurzău supune 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. Această situaţie a fost generată datorită
conductelor de gaz care s-au distrus, fapt determinat de existenţa vaporilor de
apă în aceste conducte. Domnia sa revine asupra propunerii de constituire a unei
comisii de cercetare, cu care majoritatea domnilor deputaţi au fost de acord în
şedinţa de săptămâna trecută şi doreşte 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. şi solicită stabilirea
procedurii.
Membrii comisiei şi-au exprimat acordul cu unanimitate de voturi.
La punctul doi al Ordinii de Zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune
atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 8 – 12 februarie
2010, în număr de 21.
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Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu
privire la dosarele:
¾

dosarul nr. 14.835, adresat comisiei noastre de către un

grup de consilieri judeţeni PSD din Suceava.
Domnul deputat Octavian Marius Popa doreşte să cunoască obiectul
petiţiei şi modul de soluţionare.
Domnul consilier Ştefănescu David menţionează faptul că petiţionarii
solicită declanşarea unei cercetări privind respectarea legalităţii modului de
repartizare a sumelor alocate din buget, pentru cele 114 unităţi administrativ
teritoriale, de către Consiliul Judeţean Suceava. Ca mod de soluţionare, propune
transmiterea lucrării Prefecturii Judeţului Suceava şi petiţionarilor cărora să le fie
adusă la cunoştinţă măsura dispusă.

¾

dosarul nr. 14.846, adresat comisiei noastre de către

doamna Lica Elena Angela din municipiul Bucureşti, doamna secretar Luminiţa
Iordache solicită informaţii, pe scurt. Domnul consilier Marin Drăcea precizează
faptul că petiţionara reclamă că fiul său, elev la Şcoala Germană, este discriminat
rasial (făcut „ţigan”), de către doamna învăţătoare şi de către colegii săi şi
propune transmiterea memoriului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Direcţia Generală
de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi
comunicarea unui răspuns petiţionarei.
Domnul deputat Octavian Marius Popa susţine că acest caz a fost
mediatizat la televiziune, copilul în momentul de faţă nu frecventează şcoala şi
consideră că, dincolo de trimiterea lucrării la instituţiile propuse, petiţionara trebuie
invitată la comisie în audienţă pentru solicitarea mai multor informaţii şi
documente.
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¾ dosarul nr. 14.850, adresat comisiei noastre de către domnul
Manolache Gheorghiţă din municipiul Bucureşti, prin care sesizează că nu i s-a
eliberat Titlul de proprietate pentru o suprafaţă de teren dobândită prin moştenire,
domnul deputat Daniel Vasile Oajdea – împuternicit de către Grupul parlamentar
PDL să participe la şedinţele comisiei în locul doamnei deputat Elena Udrea
solicită informaţii. Pentru soluţionarea aspectelor semnalate în acest dosar,
domnul consilier Nicolae Iorga propune transmiterea lucrării Prefecturii Judeţului
Călăraşi şi petiţionarului, căruia să i se aducă la cunoştinţă măsura dispusă de
către conducerea comisiei.
¾ dosarul nr.14857, adresat comisiei noastre de către salariaţii
din cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul vicepreşedinte
Adrian Gurzău doreşte să cunoască obiectul dosarului şi modul de soluţionare.
Doamna consilier Dumitru Elena precizează că petiţionarii sesizează caracterul
neconstituţional şi nelegal al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.1/2010. Ca
mod de soluţionare, propune ca lucrarea să fie transmisă Comisiei pentru Muncă
şi Protecţie Socială din cadrul Camerei Deputaţilor.
¾ dosarul nr.14859, adresat comisiei de către domnul Velicescu
Corneliu din municipiul Timişoara, care a fost implicat într-un accident rutier,
produs fără vina lui, beneficiarul unei Poliţe RCA urma să-l despăgubească, iar
societatea care a eliberat Poliţa RCA a refuzat să mai pună în plată dauna
produsă. În finalul petiţiei, petiţionarul solicită modificarea legislaţiei, astfel să fie în
interesul consumatorului poliţei de asigurări. Domnul vicepreşedinte Adrian
Gurzău solicită modul de soluţionare. Domnul expert Ştefănescu David
menţionează că lucrarea a fost înaintată Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
şi Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor.
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 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;

• 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 declară 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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