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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 23, 24 şi 25 februarie 2010 

 
Şedinţa comisiei din 23 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,  William Gabriel 

Brînză, Derzsi Akos – împuternicit de către Grupul Parlamentar UDMR să 

participe la lucrările comisiei, pe perioada cât domnul deputat Borbely Laszlo 

lipseşte, conform adresei nr.18/83/23.02.2010 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.  Audierea domnului Gabriel Sandu – Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale – marţi, 23 februarie a.c., orele 14:00. 
2.  Informare privind aspectele semnalate în memoriile adresate Comisiei de 

către 13 foşti salariaţi ai S.C. „CESAR” S.A. Câmpulung Argeş. 
3. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 15 – 19 februarie 2010. 

4. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 2, 3 şi                         

4 martie 2010. 

5. Activitate în subcomisiile de analiză. 

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

menţionat faptul că domnul ministru Gabriel Sandu şi-a exprimat regretul                  

– într-o convorbire telefonică – că  nu poate participa la audiere datorită şedinţei 

de Guvern, care are loc în jurul aceleiaşi ore la care a fost programată audierea,                

în locul dumnealui, însă, urmează să participe domnul Secretar de Stat Marius 

Fecioru, domnul Ionuţ Damian – preşedinte al Centrului Naţional pentru 

Managementul Societăţii Informaţionale, domnul Cătălin Ştefan – preşedinte al 

CNRD şi doamna Rosita Alexe – consilier juridic în cadrul Ministerului 

Comunicaţiilor. 

În continuare, domnii  deputaţi au procedat la audierea domnului 

Secretar de Stat, a doamnei consilier juridic din cadrul Ministerului Comunicaţiilor 

şi Societăţii Informaţionale şi a  preşedinţilor celor două unităţi nou înfiinţate, 

stenograma făcând parte integrantă din prezentul proces verbal. 

În urma audierii care a avut loc, au luat cuvântul: doamna deputat Alina 

Ştefania Gorghiu – vicepreşedintele comisiei, domnului deputat Octavian Marius 

Popa şi domnul deputat William Gabriel Brânză care au propus transmiterea unei 

adrese Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale cu solicitarea 

comunicării unui punct de vedere vis-a-vis de situaţia creată şi identificarea de 

soluţii pentru depăşirea acestei crize. 

Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

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

dezbaterii informarea privind aspectele semnalate în memoriile adresate comisiei 

de către 13 foşti salariaţi ai Societăţii Comerciale „CESAR” S.A. Câmpulung – 

Argeş. 

Doamna consilier Elena Dumitru a luat cuvântul şi a explicat obiectul 

memoriului, demersurile întreprinse de comisie până în prezent, în final 

propunând invitarea conducătorilor celor două instituţii, respectiv Casa Naţională 

de Pensii şi Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală, pe baza unei adrese în 

care se va preciza foarte exact cu ce date trebuie să vină şi cum trebuie informată 

comisia.  
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Domnul preşedinte Ioan Stan a supus la vot propunerea de invitare la 

audiere a conducerii Casei Naţionale de Pensii şi a conducerii Agenţiei Naţionale 

pentru Administrare Fiscală, pentru ziua de marţi, 2 martie a.c. 

Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

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

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 15 – 19 februarie 

2010,  în număr de 15. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei solicită informaţii cu 

privire la dosarele: dosarul nr. 14.874, adresat comisiei noastre de către domnul 

Szocs Ştefan din Cluj-Napoca, judeţul Cluj şi  dosarul nr. 14.877, adresat 

comisiei noastre de către domnul Mircea Ion din municipiul Braşov.  

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

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

 

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

comisie, în zilele de 2, 3 şi 4 martie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul 

după cum urmează : în ziua de marţi, 2 martie a.c. : domnul deputat Octavian 

Marius Popa; în ziua de miercuri, 3 martie a.c. : domnul deputat Boabeş 

Dumitru; în ziua de joi, 4 martie a.c.: domnişoara deputat Alina Ştefania Gorghiu 

– vicepreşedintele comisiei.  

 

La punctul „Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan a supus la vot 

solicitarea de deplasare a membrilor comisiei noastre la parlamentul din Spania, 

la o dată stabilită ulterior, pentru un schimb de experienţă, propunere adoptată cu 

unanimitate de voturi.  
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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 24 şi 25 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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