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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 2, 3 şi 4 februarie 2010 

 
 
Şedinţa comisiei din 2 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, 

William Gabriel Brînză, Petru Farago, Octavian-Marius Popa şi Tiţa Nicolescu Gabriel, 

doamna deputat Elena Udrea fiind absentă.   

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost 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 a supus 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 a menţionat 

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, au solicitat 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 şi fără drepturile care li se cuveneau legal. De asemenea, doamna 

consilier Elena Dumitru a dorit să sublinieze o chestiune foarte importantă : petiţionarii 
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consideră că situaţia lor este foarte gravă în condiţiile în care termenul stabilit pentru 

prima  înfăţişare este de abia după jumătatea lunii iunie 2010. 

În urma discuţiilor purtate, domnul preşedinte Ioan Stan a supus la vot 

propunerile formulate de către domnişoara vicepreşedinte Alina Ştefania Gorghiu şi de 

către domnul deputat Octavian-Marius Popa, după cum urmează : 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, au fost de acord cu aceste propuneri. 

 

La punctul doi al ordinii de zi :  

Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor 

intrate la comisie în perioada 4 – 29 ianuarie 2010, în număr de 46. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu 

privire la următoarele memorii : 14.781, 14.783, 14.785, 14.788, 14.794, 14.799, 

14.800 şi 14.822. În urma discuţiilor, s-au formulat propuneri de transmitere a acestor 

memorii către instituţiile competente, propuneri ce au fost adoptate în unanimitate.  

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 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 Alina-Ştefania Gorghiu – 

vicepreşedinte al comisiei şi în ziua de joi, 11 februarie a.c.: domnul deputat Dumitru 

Boabeş. 
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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.  

 

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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