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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 și 25 februarie 2021  

 
Ședința comisiei din 23 februarie 2021: 

La şedinţa Comisiei din 23 februarie 2021 au participat fizic la sediul Comisiei 

membrii ai Comisiei: 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. Doamna președinte Cătăniciu Steluța a fost absentă. 

Lucrările comisiei au fost conduse de doamna vicepreşedinte Tănăsescu Alina 

Elena. 

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

1.  Analiza dosarelor intrate la Comisie în perioada 15 - 19 februarie 2021. 

2.  Activitate pe subcomisii de analiză. 

3.  Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi: 

Doamna vicepreşedinte Tănăsescu Alina Elena a supus atenției plenului borderoul 

dosarelor înregistrate la comisie în perioada 15 – 19 februarie 2021, invitând corpul de 

consilieri să-si prezinte fiecare dosarele repartizate, urmând ca după fiecare grupă în parte 

să se treacă la procedura de vot în privința adoptării soluțiilor propuse. Membrii Comisiei 

sunt de acord cu această procedură. În perioada de referință la Comisie s-au înregistrat un 

număr de 30 petiții. 

Cele 30 petiții înregistrate în perioada 15 - 19 februarie 2021 sunt prezentate, pe 

rând, de către cei trei consilieri ai Comisiei. S-au solicitat mai multe informații cu privire la 

dosarele:  

• cazuistica celor 13 petiții adresate de către cetățeni din Republica Moldova 

care au solicitat Comisiei sprijin în vederea identificării unor soluții legale urgente cu privire                        

irina.lacatusu
New Stamp



 

 

2 

 

la situațiile create de disfuncționalitățile din activitatea Departamentului consular din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe din România, petiționarii reclamând faptul că, deși au depus 

pe portalul www.econsulat.ro cereri în privința depunerii jurământului de credință, până în 

prezent nu au primit nici un răspuns. Ca mod de analiză și soluționare a acestor cazuri, 

membrii Comisiei au hotărât transmiterea acestor petiții Ministerului Afacerilor Externe și 

înștiințarea petiționarilor asupra deciziei luate. 

• petiția nr.21.550 adresată Comisiei de către doamna S.A. din Municipiul 

București. În urma discuțiilor purtate și în urma procedurii de vot – membrii Comisiei au 

hotărât transmiterea unui răspuns petiționarei cu recomandarea de a se adresa personal 

organelor de cercetare și urmărire penală competente.  

• petiția nr.21.547 adresată Comisiei noastre de către numitul BG, aflat în 

custodia Penitenciarului Codlea, județul Brașov. În urma discuțiilor purtate și în urma 

procedurii de vot, membrii Comisiei au hotărât transmiterea petiției respective conducerii 

Administrației Naționale a Penitenciarelor și înștiințarea petentului asupra acestui demers. 

Referitor la celelalte petiții prezentate de către consilierii Comisiei, în urma 

votului exprimat, plenul a fost de acord, cu unanimitate de voturi, asupra soluțiilor propuse. 

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. 

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

doamna vicepreşedinte Tănăsescu Alina Elena a declarat şedinţa închisă. 

 

În zilele de 24 și 25 februarie 2021 membrii Comisiei și-au desfășurat activitatea pe 

cele trei subcomisii de analiză, procedându-se la studiu individual. 

 

 

V I C E P R E Ş E D I N T E, 
 

Tănăsescu Alina Elena 
 

 

 

 

http://www.econsulat.ro/

