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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din 8 septembrie 2021  

 
 

La şedinţa Comisiei din 8 septembrie 2021 au participat fizic la sediul Comisiei 

membrii 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, Lasca Mihai 

Ioan – membru, Goleac Nicoleta-Matilda – membru, Longher Ghervazen – membru,  

Prunean Alin Costel - membru și Todosiu Beniamin - membru. Au fost prezenți online 

Cătăniciu Steluța – preşedinte și Apjok Norbert – membru.  

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 23 august – 3 septembrie 2021.  

2.  Activitate pe subcomisii de analiză. 

3.  Diverse (Nota de informare). 

La primul punct al ordinii de zi: 

Doamna președinte Cătăniciu Steluța a supus atenției plenului situația dosarelor intrate 

la Comisie în perioada 23 august – 3 septembrie 2021, în număr de 23 și a propus plenului 

să se procedeze direct la sesiunea de vot, pe grupuri de câte 10 și respectiv 13 dosare, atât 

pe baza informațiilor cuprinse în borderoul de ședință primit de către fiecare membru al 

Comisiei prin e-mail și fizic în mapa de ședință, cât și pe baza propunerilor făcute de către 

fiecare subcomisie de analiză în parte. Membrii Comisiei au fost de acord – în unanimitate - 

cu această propunere și au procedat în consecință.  

Astfel, atât de la marginal 1 la marginal 10, cât și de la marginal 11 la marginal 23, 

propunerile privind modul de soluționare au fost supuse la vot și au fost adoptate                                      

– în unanimitate – de către membrii Comisiei.  
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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”:  

Nota de informare atașată în mapa de ședință a fost prezentată plenului de către un 

consilier din staff-ul Comisiei, precizându-se faptul că, pe adresa electronică a Comisiei 

noastre au sosit un număr de 180 petiții cvasi-identice, petenții fiind cetățeni români 

domiciliați în toate județele țării. În cuprinsul petițiilor se fac referiri la prezumtive măsuri 

speciale pentru începerea anului școlar în condițiile pandemiei de Covid 19 și la așa-zise 

măsuri neconstituționale/nelegale deja adoptate și aplicate. Petițiile respective sunt 

transmise electronic atât comisiilor pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din 

cele două Camere ale Parlamentului, cât și Primului Ministru, Consiliului Suprem de Apărare 

a Țării, Ministerului Educației, Președintelui României, Ministerului Afacerilor Interne, cât și 

altor autorități și instituții publice. Petenții fac o serie de solicitări, așa după cum reiese din 

cele 10 puncte prezentate în respectiva Notă de informare. 

În ceea ce privește modul de soluționare al acestor petiții, s-au făcut următoarele 

propuneri: 

• din cauza numărului mare de petiții de tipul precizat în Notă, număr care este 

posibil să crească, termenul regulamentar de 10 zile este foarte probabil să fie depășit.                 

În acest sens, membrii Comisiei au luat act de propunerea prelungirii termenului legal 

prevăzut de 10 zile și au hotărât prin vot – în unanimitate – ca termenul de răspuns să fie 

prelungit până la maximum patru săptămâni. 

• o altă propunere este aceea că petițiile vor fi prezentate Comisiei pe un 

borderou suplimentar, modul de soluționare urmând a fi adus la cunoștința petenților ulterior 

adoptării în plenul Comisiei. În urma supunerii la vot, această propunere a fost adoptată – în 

unanimitate - de către membrii Comisiei. 

• față de modelul privind răspunsurile ce urmează să fie întocmite și apoi 

adresate petenților, așa după cum sunt ele prezentate în cele 7 puncte din Nota de 

informare, membrii Comisiei și-au exprimat în unanimitate acordul prin procedură de vot. 

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 


