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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 martie 2021  

 
 

La şedinţa din 9 martie 2021 au participat fizic la sediul Comisiei membrii 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,                           

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

membru și Todosiu Beniamin – membru. Sunt absenți domnii deputați Apjok Norbert – 

membru și Konczei Csaba. 

Lucrările comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Cătăniciu Steluța. 

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

1.  Analiza dosarelor intrate la Comisie în perioada 1 – 5 martie 2021. 

2.  Situația petițiilor propuse pentru clasare. 

3.  Situația petițiilor care au fost înaintate de către Comisia noastră autorităților 

competente și de la care nu s-au primit răspunsuri, în termen legal. 

4.    Activitate pe subcomisii de analiză. 

5.    Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi: 

În perioada 1 – 5 martie 2021 s-au înregistrat la Comisie un număr de  25 petiții. Cei 

trei consilieri au prezentat, pe rând, dosarele care le-au fost repartizate și propunerile privind 

modul de soluționare. Dintre acestea, la două petiții au fost făcute observații, respectiv: 

petiția nr.21.627 adresată Comisiei noastre de către numitul S.L.C., aflat în custodia 

Penitenciarului Aiud, județul Alba, pentru care s-a făcut propunerea de transmitere a petiției 

respective conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor și înștiințarea petentului 
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asupra acestui demers. Doamna președinte Cătăniciu Steluța și-a exprimat acordul față de 

această propunere, cu mențiunea ca Administrația Națională a Penitenciarelor să comunice 

Comisiei noastre motivele pentru care se dorește mutarea petentului într-un alt penitenciar. 

Membrii Comisiei au fost de acord – în unanimitate – cu această propunere; petiția nr.21.628 

adresată Comisiei noastre de către domnul T.M. domiciliat în Berlin, pentru care – în urma 

discuțiilor purtate privind aspectele semnalate de petent – s-a făcut propunerea de 

transmitere a respectivei petiții conducerii Uniunii Naționale a Barourilor din România, 

instituție care poate aprecia asupra oportunității sesizării Comisiei de disciplină. Membrii 

Comisiei au fost de acord cu această propunere. 

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. 

La punctul doi al ordinii de zi, respectiv situația dosarelor propuse spre clasare, 

doamna președinte Cătăniciu Steluța a supus la vot propunerile de clasare în cazul celor 21 

petiții înscrise în borderoul aflat în mapa de ședință. În urma votului exprimat, membrii 

Comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu aceste propuneri de clasare.  

La punctul trei al ordinii de zi, respectiv situația petițiilor înaintate autorităților 

competente și de la care nu s-au primit răspunsuri în termen legal, doamna președinte 

Cătăniciu Steluța a propus plenului Comisiei amânarea discuțiilor pe marginea acestui 

subiect pentru ședința de săptămâna următoare, dat fiind faptul că este necesară o discuție 

mai amănunțită și la obiect în cazul acestor dosare, astfel încât Comisia să poată decide 

efectuarea următoarelor demersuri care să conducă la soluționarea aspectelor semnalate în 

aceste petiții. Supusă la vot, propunerea formulată de către doamna președinte Cătăniciu 

Steluța a fost adoptată, în unanimitate, de către membrii Comisiei noastre. 

La punctul patru 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 preşedinte Cătăniciu Steluța a declarat şedinţa închisă. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Cătăniciu Steluța 


