PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii
S INTEZA
lucrărilor comisiei din 9, 10 şi 11 martie 2010
Şedinţa comisiei din 9 martie 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, 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 au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost 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, 9 martie a.c., orele 13:30, cu privire la
memoriile adresate Comisiei de mai mulţi salariaţi ai S.C.”CESAR” S.A. Câmpulung,
judeţul Argeş.
2. Informare privind aspectele semnalate de către conducerea Prefecturii judeţului
Mureş, în memoriul înregistrat la Comisie sub nr.14.918/5.03.2010, privind preluarea în
administrare a ariilor naturale protejate din fondul forestier al judeţului Mureş de către
Ocolul Silvic Gheorgheni.
3. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 1 – 5 martie 2010.
4. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 16, 17 şi 18 martie 2010.
5. Activitate în subcomisiile de analiză.
6. Diverse.
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La primul punct al ordinii de zi:
În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Ioan Stan a mulţumit invitaţilor
pentru prezenţa la audiere, respectiv doamnei Doina Pârcălabu – Preşedintele Casei
Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale care a venit însoţită de către
doamna Nemeşi Ioana – Director Direcţia legislaţie şi pensii, precum şi domnului Mihai
Gogancea Vătăşoiu – Vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
însoţit de asemenea de către domnul Director general Dudaş Petru.
Membrii comisiei au procedat la audierea invitaţilor prezenţi la şedinţă,
discuţiile fiind înregistrate pe bandă magnetică, iar stenograma făcând parte integrantă
din procesul-verbal al şedinţei.
După epuizarea discuţiilor cu prilejul audierii, domnii deputaţi au hotărât,
în unanimitate, transmiterea – în scris – către Comisie atât de către conducerea Casei
Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, cât şi de către conducerea
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a unor documente edificatoare, urmare
cărora să se poată găsi o soluţie pentru rezolvarea amiabilă a tuturor problemelor
expuse în memoriile adresate de către foştii salariaţi ai S.C.”CESAR” S.A. Câmpulung,
judeţul Argeş. După primirea acestor documente, în decurs de o săptămână, membrii
comisiei vor proceda la dezbaterea lor în plenul Comisiei, urmând a decide asupra
oportunităţii etapelor ulterioare ale analizei. De asemenea, domnul preşedinte
Ioan Stan a atenţionat conducerea Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de
Asigurări Sociale asupra faptului că din cele 26 de petiţii adresate acestei instituţii, de
la începutul anului 2010,11 dintre acestea înregistrează întârzieri în ceea ce priveşte
comunicarea răspunsurilor, depăşind termenul legal de 30 de zile. Făcând această
menţiune, domnul preşedinte Ioan Stan a adresat rugămintea conducerii Casei
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale de a urmări aceste petiţii şi de
a da curs acestor răspunsuri, pentru ca şi petiţionarii – la rândul lor – să poată fi
informaţi asupra soluţionării memoriilor adresate Comisiei noastre.
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La punctul doi al ordinii de zi:
Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului informarea privind
aspectele semnalate de către conducerea Prefecturii judeţului Mureş, în memoriul
înregistrat la Comisie sub nr.14.918/5.03.2010, privind preluarea în administrare a
ariilor naturale protejate din fondul forestier al judeţului Mureş de către Ocolul Silvic
Gheorgheni.
Membrii comisiei au luat act de această informare prin materialul ataşat la
mapa de şedinţă. Domnul preşedinte Ioan Stan a făcut următoarea propunere :
de chemare la audiere, în plenul Comisiei, a domnului Marius Paşcan – Prefectul
judeţului Mureş, pentru a da mai multe lămuriri în ceea ce priveşte aspectele semnalate
de către Domnia sa, în memoriul adresat Comisiei noastre. Ca moment al audierii,
domnul preşedinte Ioan Stan a propus ziua de 23 martie a.c., orele 13:00.
Supusă la vot, această propunere a fost adoptată – în unanimitate – de
către membrii comisiei.
La punctul trei al ordinii de zi:
Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor
intrate la comisie în perioada 1 – 5 martie 2010, în număr de 22.
Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu
privire la următoarele memorii : 14.900 adresat de către Federaţia Sindicatelor din
Societatea Română de Radiodifuziune – Bucureşti, 14.902 adresat comisiei noastre de
către fostul deputat Becsek Garda Dezso, 14.905 adresat comisiei noastre de către
doamna Arpin Aurelia din Municipiul Bucureşti, 14.908 adresat comisiei noastre de
către doamna Avramescu Maria din Tg. Jiu, judeţul Gorj, 14.909 adresat comisiei
noastre de către domnul Rizescu Gheorghe din Municipiul Bucureşti, 14.910 adresat
comisiei noastre de către domnul Lupitrec Dumitru din comuna Dărmăneşti, judeţul
Suceava, 14.911 adresat comisiei noastre de către domnul Dobre Eugen din Municipiul
Constanţa, judeţul Constanţa, 14.920 şi 14.921 – ambele sosite la Comisie ca şi
anonime. În urma discuţiilor, s-au formulat propuneri de transmitere a acestor memorii
către instituţiile competente, iar în cazul ultimelor două memorii, s-a hotărât ca acestea
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să fie direct clasate, întrucât în conţinutul lor aspectele sunt prezentate la modul
general, fără a avea elemente concrete care să determine Comisia să efectueze
verificări.
Totodată, 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 patru al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la
comisie, în zilele de 16, 17 şi 18 martie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat acordul
după cum urmează : în ziua de marţi, 16 martie a.c. : domnul deputat Dumitru
Boabeş; în ziua de miercuri, 17 martie a.c. : doamna deputat Luminiţa Iordache –
secretar al comisiei; în ziua de joi, 18 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 a declarat şedinţa închisă.
La şedinţele din zilele de 9 şi 10 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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