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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 9, 10 şi 11 noiembrie 2010 

 
 

Şedinţa comisiei din 9 noiembrie 2010 
La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – 

preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte,                  

Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – secretar, Luminiţa Iordache, 

William Gabriel Brînză şi Damian Ioan. În locul doamnei deputat Elena Udrea participă 

domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, desemnat de către Grupul Parlamentar al 

Partidului Democrat-Liberal, conform adresei nr.16/708/14.09.2010 şi în locul domnului 

deputat Borbely Laszlo participă domnul deputat Derzsi Ákos, conform adresei nr. 

18/285/9.11.2010.  

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă : 

1. Audierea conducerii E-ON Gaz România S.A. şi a conducerii 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în legătură cu 

aspectele semnalate în memoriul înaintat comisiei de către un grup de cetăţeni din 

cartierul Alexandru cel Bun, judeţul Iaşi. 

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 1 – 5 noiembrie  2010. 
3. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 16, 17 şi 18 

noiembrie 2010. 

4.   Activitate în subcomisiile de analiză. 

5.   Diverse. 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

audierea domnului  Frank Hajdinjak - Director General al E-ON Gaz România S.A.,  

domnul Dan Morari – Director General al E-ON Gaz România, domnul Virgil Metea – 

Director General E-ON Gaz Distribuţie S.A., Domnul George Cristodorescu – Director 

Afaceri Cooperatiste, Dezvoltare şi PR/Comunicare – E-ON Gaz România, doamna  

Anda Păun – Translator, iar din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei a domnului Preşedinte Iulius Dan Plaveti şi a domnului 

Vicepreşedinte Eugen Georgescu, în legătură cu memoriul colectiv al celor 134 de 

cetăţeni  domiciliaţi în străzile Roman Vodă şi Aleea Muşatinilor din cartierul Alexandru 

cel Bun, judeţul Iaşi, care reclamau asupra unei situaţii deosebite privind întreruperea 

furnizării  gazelor naturale aproximativ 10 zile pe fiecare bloc în parte şi în care aceştia 

solicitau efectuarea tuturor demersurilor legale care se impun pentru preîntâmpinarea 

sau repetarea unor astfel de situaţii şi pentru găsirea unor soluţii legale de compensare 

materială a pierderilor suferite de către abonaţi în urma întreruperii furnizării de gaz din 

motive imputabile a E-ON Gaz România S.A.  

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică.  

Concluziile audierii au fost următoarele : 

• din partea conducerii E-ON Gaz România S.A. s-au primit asigurări 

asupra  disponibilităţii şi deschiderii faţă de rezolvarea situaţiei expuse, în sensul 

achitării daunelor suferite, cu toate că – pe parcursul audierii – această instituţie a 

menţionat faptul că toţi semnatarii memoriului colectiv au fost contactaţi, dar aceştia nu 

au venit cu nici un fel de dovadă şi nu au venit să solicite vreo despăgubire. S-a mai 

menţionat şi că în data de 14 octombrie a.c., a fost transmisă comisiei o adresă în care 

s-au făcut cunoscute măsurile întreprinse de către  E-ON Gaz  Distribuţie S.A. pentru 

soluţionarea petiţiei colective, dar datorită faptului că această adresă nu a ajuns la 

comisie, din motive necunoscute E-ON Gaz România S.A., răspunsul respectiv va 

parveni comisiei ulterior, în copie. 
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• din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei prin domnul preşedinte Iulius Dan Plaveti s-a precizat că urmează a se face o 

reevaluare a standardelor de performanţă şi eventual să se aibă în vedere existenţa 

unor condiţii mai clare, referitor la informarea abonaţilor pentru ca aceştia să înţeleagă 

mai bine drepturile pe care le au.  

În legătură cu preţul gazului, domnul preşedinte Ioan Stan a adresat 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o întrebare şi anume : dacă 

preţul gazului va mai creşte în perioada imediat următoare.  

Domnul preşedinte Iulius Dan Plaveti a răspuns acestei întrebări cu 

precizarea că, pentru perioada de iarnă, există propuneri de a se păstra neschimbat 

preţul gazului pentru consumatorii casnici, iar pentru consumatorii industriali preţul 

gazului probabil va creşte. 

Mulţumind invitaţilor pentru prezenţa la comisie şi stăruind asupra 

soluţionării cazului supus discuţiei de către E-ON Gaz România S.A. şi Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi necesitatea modificării legislaţiei 

privind indicatorii de performanţă şi despăgubirile acordate, domnul preşedinte                  

Ioan Stan a declarat audierea închisă.  

La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 1 – 5 noiembrie 2010,  

în număr de 10. Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei şi-au exprimat acordul 

faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic. 

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

comisie, în zilele de 16, 17 şi 18 noiembrie 2010 domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul după cum urmează : în ziua de marţi, 16 noiembrie a.c. : domnul deputat 

Octavian-Marius Popa – vicepreşedinte al comisiei; în ziua de miercuri, 17 noiembrie 

a.c. : domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedinte al comisiei şi în ziua de joi,              
18 noiembrie a.c.: domnul deputat Dumitru Boabeş – secretar al comisiei. 
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La punctul „Diverse”, s-a luat în discuţie cazul sesizat de către doamna 

Alexandrescu Constanţa din Spania, domiciliată în Madrid, memoriu care a parvenit 

comisiei prin poşta electronică, fiind de fapt o revenire la un dosar depus la comisia 

noastră încă din data de 7 septembrie a.c. S-a hotărât retrimiterea dosarului şi a 

revenirii petiţionarei la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi la 

Corpul de Control al Primului Ministru, având în vedere documentele anexate, comisia 

rezervându-şi dreptul de a invita la audieri pe Directorul Institutului Limbii Române dacă 

răspunsurile primite nu vor fi suficient de edificatoare. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul 

„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.  

Au mai fost audiaţi în ziua de 9 noiembrie 2010, în subcomisiile de 

analiză :  

• domnul Ioniţă Ioan – Viceprimar al Municipiului Paşcani, lider de 

grup al consilierilor PDL din cadrul Consiliului Local al Municipiului Paşcani;                  

Diana Axinte – consilier local PNL din cadrul Consiliului Local al Municipiului Paşcani şi 

domnului Neculai Enea – consilier local PNL, în legătură cu atribuirea nelegală a unor 

contracte de achiziţii şi de lucrări publice de către Primarul Municipiului Paşcani, cu 

girul grupului de consilieri locali aparţinând majorităţii forului deliberativ. 

• domnul Neculai Strugaru – reprezentantul foştilor salariaţilor 

S.C.”Nectar” S.A. Paşcani şi domnul Sabin Rusu – Secretar General al Federaţiei 

Sindicatelor din Industria Alimentară, în legătură cu petiţia adresată comisiei de către 

foştii salariaţi ai S.C.”Nectar” S.A.  Paşcani care, în cuprinsul memoriului, reclamau 

faptul că în urma executării silite a societăţii, foştii angajaţi nu au obţinut drepturile 

salariale restante, iar arhiva unităţii nu a fost predată Arhivelor Statului. 

Şi în aceste două cazuri, discuţiile au fost înregistrate pe bandă 

magnetică. 
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La şedinţele din 10 şi 11 noiembrie a.c., au participat membrii comisiei, 

respectiv : Ioan Stan – preşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte, Octavian-Marius 

Popa – vicepreşedinte, Radu Eugeniu Coclici - secretar, Dumitru Boabeş – secretar, 

Luminiţa Iordache, William Gabriel Brînză şi Damian Ioan. În locul doamnei deputat 

Elena Udrea participă domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, desemnat de către Grupul 

Parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, conform adresei nr.16/708/14.09.2010, 

domnul deputat Borbely Laszlo fiind absent.    

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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