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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 16 și 18 februarie 2021  

 
Ședința comisiei din 16 februarie 2021: 

La şedinţa din 16 februarie 2021 au participat fizic la sediul Comisiei membrii ai 

Comisiei: Cătăniciu Steluța – preşedinte, Tănăsescu Alina Elena – vicepreşedinte,                   

Badiu Georgel – vicepreședinte, Dumitrescu Raluca Giorgiana – secretar, Roman Nicolae – 

secretar, Balan Ioan – membru, Barbu Costel – membru, Ionescu George – membru, Konczei 

Csaba – membru, Longher Ghervazen – membru, Prunean Alin Costel - membru, Rasaliu Marian 

Iulian – membru și Todosiu Beniamin – membru. A fost prezent online domnul deputat Apjok 

Norbert – membru. 

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

1.  Analiza dosarelor intrate la Comisie în perioada 8 – 12 februarie 2021. 

2.  Activitate pe subcomisii de analiză. 

3.  Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi: 

Cele 18 petiții înregistrate în perioada 8 – 12 februarie 2021 sunt prezentate, pe rând, 

de către cei trei consilieri ai Comisiei. La două dintre ele sunt formulate obiecții: la petiția 

nr.21.523 adresată Comisiei noastre de către domnul G.N. din localitatea Arbore, județul 

Suceava, doamna  vicepreședinte Tănăsescu Alina Elena propune transmiterea respectivei petiții 

și conducerii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. La petiția nr.21.536 adresată Comisiei 

noastre de către domnul C.G. din localitatea Drăgănești Olt, județul Olt, se propune transmiterea 

unui răspuns petiționarului, prin care să i se aducă la cunoștință faptul că aspectele semnalate în 

petiția sa exced competenței comisiei noastre, aceasta neputându-se implica în acțiuni ce 

vizează imixtiunea în activitatea organelor judecătorești, avându-se în vedere obligativitatea 

respectării principiului separației puterilor în stat. Membrii Comisiei au fost de acord cu cele două 

propuneri. 

 Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă și prezentate de către 

corpul de consilieri, membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse. 
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La punctul doi al ordinii de zi, în ceea ce privește activitatea pe cele trei subcomisii de 

lucru, nu au fost probleme deosebite care să necesite discuții în plenul Comisiei. 

La punctul Diverse: 

Doamna președinte Cătăniciu Steluța a prezentat plenului adresele primite la Comisie: 

din partea Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, prin care se face cunoscută  

posibilitatea participării la Subcomisia de Dezvoltare Durabilă din cadrul Comisiei susnumite 

(fiind menționate coordonatele de contact pentru membrii Camerei Deputaților care vor să 

participe) și respectiv, adresa Secretariatului General al Camerei Deputaților privind solicitarea 

Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, de modificare și completare al art.60 pct.11 

din Regulamentul Camerei Deputaților cu privire la domeniul de activitate al respectivei comisii. 

Astfel, Biroul Permanent a luat hotârârea să transmită o informare tuturor comisiilor permanente, 

stabilindu-se un termen de două săptămâni în care acestea pot formula și depune la Comisia 

pentru regulament propuneri de modificare și completare aduse art.60 din Regulamentul 

Camerei Deputaților. Membrii Comisiei au convenit asupra faptului că, în urma purtării unor 

discuții în plenul Comisiei, urmează să se decidă în acest sens.  

Tot la punctul ”Diverse”, doamna președinte Cătăniciu Steluța a repus în discuția plenului 

termenul de soluționare al petițiilor prevăzut în Regulamentul Camerei Deputaților. Pentru bunul 

mers al activității Comisiei și ținându-se cont de complexitatea anumitor situații sesizate, membrii 

Comisiei vor aprecia asupra oportunității extinderii termenului de 10 zile prevăzut de regulament. 

In acest sens, doamna președinte Cătăniciu Steluța a subliniat faptul că, pe această temă, într-o 

ședință viitoare, plenul Comisiei să reia în discuție această chestiune, astfel încât să se poată lua 

o decizie.  Luând act de cele de mai sus, membrii Comisiei își exprimă acordul. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul „Diverse”, doamna 

preşedinte Cătăniciu Steluța a declarat şedinţa închisă. 

În ziua de 18 februarie 2021 membrii Comisiei și-au desfășurat activitatea pe cele trei 

subcomisii de analiză, procedându-se la studiu individual.  

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Cătăniciu Steluța 


