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În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020, potrivit prevederilor constituționale și regulamentare, Comisia pentru 

cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a desfășurat activități în sensul exercitării controlului parlamentar asupra 

Guvernului şi a celorlalte organe ale administraţiei publice. În vederea soluționării diverselor reclamații și cereri ale 

petenţilor, Comisia a colaborat  cu autoritățile și instituțiile administrației publice centrale și locale, competente legal, 

activitatea desfășurându-se în condițiile restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.  

În perioada de referință, cu respectarea programului de lucru hotărât de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, 

Comisia și-a desfășurat activitatea în 61 de ședințe, în plenul său și în subcomisii de analiză a dosarelor petițiilor. Aproape 

toate ședințele Comisiei s-au desfășurat online, cu excepția ședinței de constituire a noii Comisii rezultate în urma alegerilor 
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pentru Camera Deputaților și Senat și a ședinței de audiere a ministrului propus pentru portofoliul Justiției. Condițiile 

particulare de desfășurare a activităților Comisiei au impus restricționarea audierilor și audiențelor. 

 Comisiei i-au fost adresate, în  al doilea semestru al anului 2020, un număr total de 193 de petiții formulate de persoane 

fizice și persoane juridice sau organizații nonguvernamentale, în numele propriilor membri, așa cum prevăd textele 

constituționale și legale.        

În semestrul II al anului 2020 au fost adresate Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii un 

număr de 22 de memorii cu probleme ce vizează domeniul justiţiei. Având în vedere că, prin natura lor, aspectele sesizate 

nu pot face obiectul analizei Comisiei, acestea au fost înaintate spre analiză şi soluţionare Inspecției Judiciare din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după caz. 

Memoriile transmise Comisiei în acest domeniu, având ca tematică domeniul justiţiei, fac referire în principal la: 

abuzuri ce ar fi fost comise de magistraţi (procurori şi judecători), anchete efectuate incomplet, finalizate cu soluţii 

considerate nelegale ale organelor de urmărire penală ori pronunţări de condamnări netemeinice de către instanţele de 

judecată. De asemenea, petenţii au relatat în cuprinsul memoriilor posibile încălcări ale deontologiei profesionale, diverse 

aspecte privind încălcarea prevederilor procedurale penale şi civile, materializate prin: tergiversarea cercetărilor penale 

având drept consecinţă dispariţia  unor probe sau neclarificarea în timp util a situaţiei  juridice a învinuitului/inculpatului; 

încălcarea dreptului la apărare în faza de urmărire penală. 

Cu titlu de exemplu prezentăm, în acest domeniu, petiția formulată de doamna S.I.A. și soțul său domnul S.C.C 

(dosarul nr. 21.289), având ca obiect lucrările efectuate de organele de urmărire penală. Nemulțumirea concretă a 

petiționarilor vizează măsurile dispuse prin ordonanțele adoptate de unitățile de parchet competente. Ei consideră că acestea 

sunt nelegale și netemeinice, fiind invocate aspecte privind presupusa rea credință a organelor de parchet, demonstrată pe 

parcursul efectuării lucrărilor în cele două dosare.  Având în vedere limitele care guvernează relația cu autoritățile aparținând 
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puterii judecătorești, plenul Comisiei a decis înaintarea petiției către Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii, cu scopul investigării presupuselor abateri disciplinare semnalate. Decizia Comisiei a fost adusă la cunoștința 

petenților, conform art. 213 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, inclusiv a fost indicată petenților procedura 

prevăzută în Codul de procedură penală privind exercitarea plângerii împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală.     

Inspecția Judiciară, prin rezoluția emisă în acest caz, informează că, în cadrul verificărilor strict de natură administrativă 

pe care le desfășoară,  nu are competența de a verifica măsurile luate ori soluțiile adoptate de procurori, întrucât o astfel de 

abordare contravine principiului independenței procurorului, reglementat de art. 64 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară, republicată și modificată.  

Ținând cont că, în urma verificărilor prealabile efectuate de către Inspecția Judiciară, această instituție concluzionează 

că nu au fost evidențiate elemente care să contureze săvârşirea unor abateri disciplinare dintre cele prevăzute de dispoziţiile 

art. 99 lit. t, din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, iar petenții au fost informați în consecință. De asemenea autoritatea competentă precizează că măsurile dispuse 

și actele efectuate de procurori se pot cenzura doar pe calea controlului ierarhic, reglementat prin dispozițiile art. 336 și 339 

Cod procedură penală și respectiv, în limitele prevăzute de dispozițiile art. 340 și art. 318 alin. 12 din Codul de procedură 

penală, de către judecătorul de cameră preliminară.  

Într-un registru asemănător, vizând presupuse abuzuri ale magistraților, materializate prin hotărâri judecătorești 

presupus netemeinice, se înscriu și cele două petiții ale domnului B.G (dosarul nr. 21.255 și dosarul nr. 21.556). Prin 

memoriile adresate mai multor autorități și instituții publice, inclusiv președintelui Camerei Deputaților, petentul, pe fondul 

nemulțumirii soluționării unui proces penal, formulează  o plângere împotriva mai multor magistrați implicați în soluționarea 

acestei cauze, pentru prezumtiva comitere a unor fapte prevăzute și sancționate de legea penală. Din cele prezentate de petent, 

membrii Comisiei au observat că nemulțumirea acestuia vizează instrumentarea, de o manieră superficială în opinia sa, a unui 
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dosar penal constituit urmare a plângerii sale vizând prezumtivele fapte prevăzute și sancționate de legea penală. Nu în ultimul 

rând, aspectele sesizate în petiții vizează activitatea magistratului care a soluționat la nivelul instanței competente contestația 

sa privind durata procesului penal.  

Membrii Comisiei, observând din analiza memoriilor petentului B.G. că aspectele semnalate vizau presupusa comitere 

a unor fapte prevăzute și sancționate de legea penală de către magistrați, au hotărât înaintarea petițiilor conducerii Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere atribuțiile ce revin acestei autorități prin secția pentru 

investigarea infracțiunilor din justiție, conform modificărilor aduse Legi nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Din 

răspunsul autorității competente sesizate, conținând în anexă răspunsul transmis petentului, reținem că întregul dosar al 

petiției a fost trimis, spre competentă soluționare, secției anterior indicate. 

În perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020 s-au înregistrat la Comisie 104 petiții ale unor persoane aflate în custodia 

unor penitenciare, prin care se solicită sprijin în vederea aprobării transferului în unități de deținere aflate în apropierea 

localităților de domiciliu ale familiilor lor sau care se referă strict la condițiile de executare a pedepselor, la conduita 

personalului locului de deținere sau la prezumtiva încălcare a unor drepturi legale ale persoanelor condamnate la pedepse 

privative de libertate. Alte 11 memorii ale persoanelor aflate în custodia unor penitenciare vizează aspecte ținând de 

activitatea magistraților. În total, din mediul penitenciar s-au primit la Comisie 115 petiții. 

Unele dintre aspectele reclamate vizează – conform afirmaţiilor petenţilor – prezumtive rele tratamente aplicate 

acestora, nerespectarea standardelor legale de deținere, restricționarea accesului la asistență medicală sau la învățământ, 

discriminarea pe baza etniei sau a orientării sexuale, nesoluţionarea corectă a unor plângeri făcute atât la nivelul 

comandamentelor de detenţie, cât şi la conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi neaprobarea cererilor lor de 

a fi transferați la penitenciare situate la distanțe mai mici de localitățile lor de domiciliu. De altfel, cele mai multe petiții 

adresate comisiei de persoanele private de libertate se referă la cereri privind transferul acestora în alte penitenciare, motivele 
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invocate fiind că acelea ar fi situate mai aproape de domiciliul familiei, ar asigura  programe de continuare a cursurilor 

școlare, ar asigura condiții mai bune de deținere sau de siguranță pentru petenți.  Din totalul celor 115  petiții primite din 

mediul penitenciar, 66 se referă la cereri de transferare a petenților la alte unități de detenție.  

De regulă, în condițiile epidemiologice actuale și în aplicarea prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, transferul persoanelor private de libertate s-a aprobat 

numai în cazuri speciale, temeinic motivate mai ales în raport cu drepturile prevăzute de lege pentru această categorie de 

petenți. Dintre sesizările adresate comisiei noastre în perioada de referință, prezentăm, cu titlu de exemplu:  

Persoana privată de libertate R.A.D. (dosarul nr.21.407) reclamă o serie de succesive transferuri anterioare la unități 

de penitenciar, toate  situate la mare distanță de localitatea sa de domiciliu și unde nu își poate continua studiile, precum și 

acțiuni de intimidare din partea unor angajați ai penitenciarului în care se află în prezent. Comisia a cerut conducerii 

Administrației Naționale a Penitenciarelor analizarea atentă a sesizărilor și cererii petentului, precum și soluționarea lor 

legală. În răspunsul său, administrația respectivă informează că petentul a fost transferat la Penitenciarul Codlea, în vederea 

continuării studiilor.  

Cereri de transfer în vederea continuării instruirii au adresat Comisiei și petenții T.M. (dosarul nr.21.334) și C.F. 

(dosarul nr.21.318). Comisia s-a adresat conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor, iar solicitările petenților au 

fost soluționate favorabil. 

Persoana privată de libertate P.C.A. (dosarul nr.21.391) cere sprijinul Comisiei în vederea aprobării transferului mai 

aproape de domiciliul familiei sale, situat în localitatea C., unde poate fi vizitat de soție și de cei trei copii minori. Comisia 

a solicitat Administrației Naționale a Penitenciarelor să analizeze situația și cererea petentului, răspunsul instituției fiind 

favorabil acestuia.  
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Petentul G.M. (dosarul nr.21.238), aflat în custodia Penitenciarului B-R, a solicitat sprijinul Comisiei în vederea 

transferului la un alt penitenciar, motivând cu starea sănătății părintelui său, care nu se poate deplasa pe distanțe lungi dat 

fiind handicapul său sever. Comisia a solicitat conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor identificarea unei soluții, 

iar cererea petentului a fost soluționată favorabil.  

Ca remarcă generală, Comisia a constatat că cererile persoanelor private de libertate privind exercitarea drepturilor, 

așa cum sunt acestea reglementate în Legea nr.254/2013, sau cele vizând situații speciale ale unor membri ai familiei sunt  

deseori analizate și soluționate favorabil de administrația competentă în materie, chiar și  în condițiile constrângătoare 

generate de pandemia de COVID-19.  

Unii dintre petenți cer, urmare a unor relații tensionate cu alte persoane private de libertate sau a unor agresiuni fizice 

anterior suferite din partea acestora, clasificarea lor ca fiind vulnerabili sau ca martori amenințați. Administrația Națională a 

Penitenciarelor, căreia Comisia i se adresează cu solicitarea de a analiza situațiile respective și de a identifica rapid soluția 

legală, răspunde pozitiv demersurilor noastre, așa cum a fost cazul petentului D.M (dosarul nr.21.340) și al petentului S.D.I. 

(dosarul nr.21.379), cărora li s-au aprobat măsurile de protecție necesare. 

O categorie aparte a reclamațiilor adresate de petenții provenind din mediul penitenciar o reprezintă cele care sesizează 

condițiile improprii de deținere, petenții solicitând transferul în unități de penitenciar considerate mai bune. Administrația 

Națională a Penitenciarelor infirmă, în general, reclamațiile petenților, menționând că atitudinea și comportamentul 

persoanelor private de libertate poate influența calitatea spațiului de deținere și menținerea la standarde a acestuia.  

Colaborarea Comisiei noastre cu instituțiile statului în vederea soluționării petițiilor persoanelor aflate în custodia 

penitenciarelor continuă să fie bună. Chiar și în condițiile stării de alertă, Comisia reține că 20% dintre petițiile adresate ei 

de persoanele private de libertate sunt soluționate favorabil.  
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Comisia reiterează recomandările anterioare adresate Guvernului României, în sensul în care, în acord cu 

angajamentele europene ale României și cu concluziile și recomandările ultimelor misiuni și vizite de verificare ale unor 

organisme ale Consiliului Europei, este necesară și urgentă consolidarea progresivă și multianuală a programelor 

guvernamentale dedicate ameliorării condițiilor de detenție din unitățile de profil din țara noastră.                 

În perioada de raportare au fost adresate Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii și memorii 

(4) care sesizează presupuse nerespectări ale normelor deontologice care guvernează profesia de polițist sau aplicări arbitrare 

ale măsurilor sancționatorii privind circulația pe drumurile publice. 

În acest ultim registru, se înscrie situația adusă la cunoștința Comisiei de către petentul C.G. (dosar nr. 21.297), privind 

reținerea nelegală a permisului de conducere. În vederea competentei soluționări a aspectelor semnalate, Comisia a sesizat 

conducerea Inspectoratului General al Poliției Române, solicitând verificarea celor sesizate și identificarea modului legal de 

soluționare a situației reclamate. 

În urma verificărilor efectuate, conducerea Inspectoratului General al Poliției Române a comunicat Comisiei motivele 

care au stat la baza reținerii carnetului de conducere al domnului C.G., inclusiv istoricul judiciar al cazului soluționat definitiv 

de către instanțele de judecată competente prin respingerea acțiunii petentului.  

În perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020 au fost adresate Comisiei 13 memorii vizând probleme din domeniul 

administrației publice.   

Aspectele sesizate de petiţionari se referă la săvârşirea unor prezumtive abuzuri de către autorităţi publice locale, atât 

la nivelul reprezentanţilor aleşi, cât şi la cel al funcţionarilor publici din aceste instituţii. Problematica semnalată Comisiei 

vizează autorizarea unor construcții cu nerespectarea prevederilor legale cuprinse în documentele urbanistice, presupuse 

nereguli în activitatea comisiilor de fond funciar, a comisiilor de aplicare a legilor speciale în materia proprietăţii (Legea nr. 



8 

 

10/2001, Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003) și presupusa administrare defectuoasă a patrimoniului unității administrativ 

teritoriale. 

Cu titlu de exemplu, prezentăm cazul petentului I.F. (dosarul nr.21.284) care sesizează mai multe posibile încălcări 

ale prevederilor legale referitoare la concesionarea izlazului comunal și calitatea drumurilor din localitatea de domiciliu. 

Membrii Comisiei, în urma analizei memoriului, au hotărât sesizarea conducerii instituției prefectului, în vederea verificării 

aspectelor semnalate și luarea măsurilor legale ce se impun.  

Astfel, autoritatea publică competentă comunică atât petiționarului, cât și Comisiei, demersurile întreprinse în această 

speță, respectiv solicitarea adresată structurii județene a Curții de Conturi privind verificarea legalității procedurii desfășurate 

pentru concesionarea suprafețelor de teren cu destinația pășune din localitate.  

De asemenea, instituția prefectului transmite referitor la situația drumurilor din localitate că, din informațiile obținute, 

au fost executate lucrări de reabilitare și întreținere a străzilor acolo unde situația a impus, iar în localitate se desfășoară 

activitatea de cadastrare și amenajare a străzilor și drumurilor vicinale, urmând a fi asfaltate. 

Comisia observă o implicare a autorităților publice în sprijinul doleanțelor exprimate în cazul sesizat de petenta L.E. 

(dosar nr. 21.272). Aceasta solicită Comisiei sprijin privind stabilirea situației juridice a imobilului în care locuiește, prin 

stabilirea nulității absolute a hotărârii din anul 1999 emisă de autoritatea publică locală – Comisia pentru aplicarea Legii nr. 

112/1995.  

În vederea determinării etapelor ulterioare necesare analizei cazului, pe baza unei cunoașteri aprofundate a situației 

sesizate, membrii Comisiei au hotărât solicitarea de informații clarificatoare din partea instituției prefectului, în a cărei zonă 

teritorială de competență se regăsește autoritatea publică locală. 

Din răspunsul transmis Comisiei observăm că autoritățile publice competente au întreprins măsurile legale necesare 

soluționării speței în cauză. Astfel, instituția prefectului, analizând sesizarea petentei și acționând în limitele exercitării 
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atribuțiilor legale, a formulat o cerere de chemare în judecată a autorității publice locale nominalizate, solicitând constatarea 

nulității documentelor contestate.  

În egală măsură, se observă că acțiunea introdusă de instituția prefectului, în virtutea atributului său principal de garant 

al respectării legii, a urmărit protejarea dreptului de proprietate al petentei, situație confirmată prin constatarea de către 

instanța de judecată a nulității absolute parțiale a hotărârii emise de autoritatea publică locală. Hotărârea instanței de fond a 

fost confirmată definitiv de instanțele de control judiciar superioare.    

În perioada de referință au fost primite la Comisie un număr de 5 petiții care vizează domeniul agriculturii, vizând 

preponderent reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cu destinație agricolă. 

Remarcăm, cu ocazia prezentării acestui raport, tendința descrescătoare a memoriilor privind recunoaşterea şi 

acordarea drepturilor prevăzute de legile fondului funciar. Aspectele semnalate de petenți în acest domeniu sunt similare 

celor sesizate și în rapoartele anterioare, respectiv dificultăţile întâmpinate în faţa comisiilor locale şi judeţene de fond funciar 

în recunoaşterea unor probe materiale, lipsa de preocupare a autorităţilor locale în depunerea diligenţelor pentru asigurarea 

suprafeţelor de teren necesare reconstituirii dreptului de proprietate.  

În semestrul II al anului 2020 au fost adresate Comisiei 16 petiții cu sesizări vizând probleme din domeniul social. Ca 

remarcă generală, în continuare se înregistrează o pondere semnificativ crescută a petiţiilor în care se reclamă aspecte vizând 

relaţiile şi drepturile de muncă, drepturile speciale recunoscute unor categorii de cetățeni (copii, persoane cu dizabilități, 

revoluționari). În continuare, în statistica petițiilor din domeniul social nu mai ocupă primul loc petițiile care sesizează 

abateri, dificultăți sau nelegalități din domeniul asigurărilor sociale de stat, ci cele din domeniul relațiilor și drepturilor de 

muncă. Organizarea pretins viciată a unor concursuri privind ocuparea unor funcții publice, prezumtiva nerespectare a 

legislației muncii de către conducerea unor instituții publice în privința sancționării sau concedierii unor angajați sunt teme 

din ce în ce mai prezente în petițiile adresate Comisiei.  
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Exemplificăm cu petiția doamnei B.G.D. (dosarul 21.312), fostă angajată a unui serviciu județean de urgență, care 

reclamă conducerea unității angajatoare pentru concedierea sa pretins nelegală și pentru tratamentul abuziv și discriminatoriu 

la locul de  muncă. Modificarea sarcinilor sale de serviciu și a fișei postului, în condițiile unei afecțiuni medicale constatate 

de medicul specialist, a condus la agravarea stării sale de sănătate, la raporturi tensionate cu conducerea unității și, ulterior, 

la concedierea petentei.  

Comisia a solicitat Ministerului Sănătății să verifice realitatea reclamațiilor și să identifice modul legal de soluționare, 

potrivit atribuțiilor care îi revin. Ministerul Sănătății, prin cabinetul Secretarului general, a comunicat Comisiei concluziile 

Corpului de control al ministerului, acestea rezumându-se la evidențierea faptului că, potrivit prevederilor art.269, alin.(1) 

din Legea nr.53/2002 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, judecarea conflictelor de muncă este de 

competența instanțelor judecătorești, stabilite potrivit legii. De altfel, din analiza documentelor puse la dispoziția Comisiei 

de către Ministerul Sănătății reiese că petenta se află în ”inaptitudine fizică, fapt ce nu îi permite să își îndeplinească atribuțiile 

corespunzătoare locului de muncă ocupat”, astfel încât contractul de muncă al acesteia putea înceta, cu respectarea 

prevederilor legale aplicabile. Răspunsul Ministerului Sănătății sugerează chiar că petenta a simulat un accident de muncă, 

medicul care i-a eliberat un certificat de concediu medical cu acest motiv fiind sancționat ulterior, atunci când s-a constatat 

că nu există la dosar constatarea ITM. Menționăm că, anterior concedierii,  petentei i s-au adus la cunoștință locurile de 

muncă vacante existente în statul de funcții al unității, compatibile cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicina 

muncii, însă aceasta nu le-a putut ocupa, fiind de altă specialitate. 

Alt memoriu vizând un conflict de muncă a fost adresat Comisiei de petenta S.E.(dosarul nr.21.420), consilier juridic 

într-un minister. Petenta reclamă atitudinea pretins abuzivă a conducerii ministerului respectiv, care a decis detașarea sa, 

pentru o perioadă mai mică de 6 luni, la o instituție aflată în coordonarea ministerului, cu sediul în aceeași localitate. Petenta 

consideră că este victima unei ilegalități, la baza convingerii sale stând unele interpretări personale ale legislației aplicabile 
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(art.505 din OUG nr.57/2019). Comisia s-a adresat conducerii ministerului respectiv pentru formularea unui punct de vedere, 

în așteptarea căruia este încă. 

Tot din mediul spitalicesc s-a adresat Comisiei și petenta D.C.A. (dosarul nr.21.352), aceasta reclamând sancționarea 

sa abuzivă și hărțuirea la locul de muncă.  

Comisia s-a adresat inițial Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale din Municipiul B., în subordinea căreia se 

află unitatea spitalicească respectivă, răspunsul acesteia fiind că în chestiunea respectivă este competent Consiliul de etică 

al spitalului, decizia acestuia putând fi apoi contestată în instanța judecătorească competentă. Comisia rămâne în așteptarea 

răspunsului respectivului consiliu și remarcă faptul că renunțarea la jurisdicțiile administrative în diferite domenii este de 

natură să solicite excesiv instanțele judecătorești și să tergiverseze soluționarea unor situații litigioase ivite în interiorul unor 

organizații și instituții. 

O problemă specială a fost adusă în atenția Comisiei de petenta P.E. (dosarul nr.21.341), care a reclamat modul în care 

Ministerul Sănătății și o direcție județeană de sănătate publică au soluționat repetatele sale petiții în care sesiza condițiile 

improprii și potențial riscante pentru sănătatea publică în care își desfășoară activitatea de îmbălsămare și tanatopraxie o 

firmă specializată din municipiul M. Comisia s-a adresat Secretarului general al Guvernului României cu solicitarea de a 

identifica o soluție prin care să se reglementeze cuprinzător asemenea activități, dat fiind faptul că H.G. nr.741/2016 pentru 

aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și 

reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le 

îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare nu cuprinde prevederi clare și acoperitoare 

pentru situații precum cea reclamată. În urma insistentelor comunicări ale Comisiei, în data de 16 martie 2021 am fost 

informați printr-o adresă că  Ministerul Sănătății analizează posibilitatea modificării prevederilor H.G. nr.741/2016. Comisia 

va continua să observe cu atenție această problemă. 
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O situație specială a fost adusă în atenția Comisiei de petenta Ț.V. (dosarul nr.21.267), care reclamă faptul că 

angajatorul său, o direcție județeană a A.N.S.V.S.A., a respins ilegal cererea sa de a continua activitatea și după împlinirea 

vârstei standard de pensionare. Comisia s-a adresat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea soluționării 

situației sesizate, cu considerarea prevederilor art. IV. din O.U.G. nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative care are prevederi clare în considerarea Deciziei nr.387/2018 a Curții 

Constituționale. Ministerul sesizat în luna august a anului 2020 a răspuns cu întârziere adresei Comisiei, susținând decizia 

instituției reclamate. Ulterior, Curtea Constituțională a României s-a pronunțat cu privire la excepția de neconstituționalitate 

a prevederilor legale aplicabile și a statuat, prin Decizia nr.112/2021, posibilitatea funcționarilor publici femei de a solicita 

continuarea exercitării raportului de serviciu până la vârsta de 65 de ani, în condiții de egalitate cu funcționarii publici bărbați. 

Continuă să se adreseze Comisiei pensionari care reclamă diferite aspecte din activitatea caselor teritoriale de pensii 

sau a caselor sectoriale de pensii.  

Exemplificăm cu petiția domnului M.D.D. (dosarul nr.21.364), care a deținut o funcție de conducere în cadrul unei 

structuri a Ministerului Afacerilor Interne înainte de pensionare și care reclamă faptul că pensia sa nu este stabilită corect, 

cu considerarea integrală a drepturilor salariale, așa cum au fost acestea stabilite prin hotărâri judecătorești ale instanțelor 

competente. Calcularea succesivă a drepturilor sale de pensii, prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr.114/2018, este 

considerată ca fiind inadecvată și nelegală, petentul subliniind că prin Decizia nr.443/2014 Curtea Constituțională a arătat 

un alt mod de stabilire a drepturilor de pensie, anume prin luarea în considerare ab initio a tuturor elementelor componente 

ale drepturilor cu caracter salarial. Rezervele Casei sectoriale de pensii M.A.I. în soluționarea cauzei petentului erau motivate 

de absența unei poziții oficiale a Curții de Conturi a României. Comisia s-a adresat conducerii Curții de Conturi a României 

în vederea identificării unui mod de soluționare, iar răspunsul acesteia a indicat o soluție favorabilă petentului. 
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Comisia a reținut ca fiind relevantă, în conținutul său, petiția domnului M.N. (dosarul nr.21.311), care s-a adresat 

Comisiei în numele soției sale, din păcate fără a face dovada legalei reprezentări, arătând că pensia acesteia nu reflectă 

întreaga carieră și tot stagiul de contribuție, dat fiind faptul că nu reușește să obțină o adeverință cu veniturile realizate în 

perioada în care a lucrat la o anumită întreprindere care a intrat în faliment în ultimul deceniu al secolului XX, arhiva sa 

nemaiputând fi identificată în prezent. Analizând actele depuse de petent, Comisia a fost în măsură să dea unele indicații de 

soluționare petentului, însă la cererea de a reveni la Comisie cu o petiție legal adresată, acesta nu a mai revenit. Comisia 

constată dificultatea cu care se confruntă  mulți cetățeni români aflați la vârsta pensionării, care nu reușesc să identifice pe 

deținătorii actuali ai arhivelor foștilor lor angajatori deja intrați în faliment. În consecință, Comisia sugerează Guvernului 

României necesitatea funcționării unui registru electronic public, la nivelul caselor de pensii publice, în care să fie înscriși 

toți deținătorii arhivelor fostelor întreprinderi deja lichidate și unde cetățenii să poată identifica o soluție practică pentru 

obținerea adeverințelor prevăzute de lege în vederea stabilirii sau recalculării pensiilor.  

Petițiile având ca subiect problematici din domeniul Culturii au vizat, în perioada de referință, exercitarea atribuțiilor 

legale de către unele instituții publice și prezumtive ilegalități și abuzuri săvârșite de manageri ai unor instituții de cultură.  

Comisia a reținut petiția adresată de G.S.A., G.A. și B.A. (dosarul nr.21.240), care reclamau o serie de ilegalități și 

abuzuri săvârșite de managerul instituției de cultură ieșene, doamna B. R. Ilegalități în procesul de achiziții, concedieri 

nelegale ca atare constatate în instanțe judecătorești competente, ignorarea consiliului de administrație, utilizarea extensivă 

a contractelor de colaborare pentru a fideliza persoane, modificări nelegale în structura organizatorică a instituției, 

nerespectarea hotărârilor judecătorești și alte aspecte problematice au făcut obiectul unui memoriu înaintat anterior de petenți 

către conducerea Ministerului Culturii. Petenții afirmau că situația în interiorul unei importante instituții de cultură, dintr-un 

municipiu moldav, este foarte tensionată și solicitau sprijinul Comisiei în vederea soluționării legale a problemelor sesizate. 
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Comisia s-a adresat conducerii Ministerului Culturii care a comunicat faptul că, urmare a realizării unui control la instituția 

respectivă, raportul a fost înaintat către Curtea de Conturi a României și către unitatea de parchet competentă. Din 

informațiile publice disponibile, Comisia constată că procedurile judiciare sunt în curs în dosarul respectiv. 

Tot din domeniul Culturii, Comisia a fost sesizată de o asociație a autorilor și editorilor cu privire la modul în care 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor își exercită atribuțiile legale, cu prezumtiva favorizare a unor organisme de 

gestiune a drepturilor de autor în detrimentul altora. Comisia s-a adresat conducerii Secretariatului General al Guvernului 

României la finele lunii octombrie a anului 2020 și rămâne în așteptarea răspunsului. 

În perioada de referință a fost adresată Comisiei o petiție de către domnul G.S.S (dosarul nr.21.389), care reclamă 

procedura de soluționare a contestațiilor depuse de candidații la Examenul național de Bacalaureat din anul 2020, în speță 

Procedura nr.2849/DGIP/23.06.2020. Petentul arată că, în aplicarea confuză a unor proceduri insuficient detaliate, nu i s-a 

aprobat vizualizarea lucrărilor fiului său, încălcându-se astfel un drept legal. Comisia s-a adresat Ministerului Educației, 

Cercetării și Inovării care în răspunsul său a arătat că, pentru a îmbunătăți procesul de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise 

ale candidaților la Examenul național de Bacalaureat 2021, s-a dispus constituirea corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale, prin O.M.E.C nr.4979/2020. De asemenea, ministerul sesizat de Comisie a comunicat 

și modalitatea prin care petentul poate vizualiza fotocopiile lucrărilor solicitate, Inspectoratului Școlar al Județului G. fiindu-

i transmise instrucțiuni în acest sens. 

Din totalul petițiilor cu tematică socială, în sensul larg al termenului, adică inclusiv din domeniul educației și sănătății, 

au fost soluționate favorabil petenților 22%. Această proporție reflectă atât existența unor insuficiențe funcționale ale 

instituțiilor și organizațiilor vizate, cât și, într-o anumită măsură, nivelul de cunoaștere al legislației specifice de către petenți 

și exercitarea informată a dreptului la petiționare. 
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În perioada de raportare au  fost adresate Comisiei 5 petiţii privind probleme situate în sfera economică. Aspectele 

sesizate de petenţi, persoane fizice și juridice, se referă la practici comerciale înșelătoare, propuneri de modificare a actualului 

cadru de impunere și presupuse încălcări ale legislației de către autoritatea de reglementare responsabilă și pentru domeniul 

asigurărilor. 

Menționăm că anumite aspecte sesizate în petiţiile adresate Comisiei s-au referit la o cazuistică a cărei soluţionare 

cădea în competenţa autorităţilor aparţinând puterii judecătoreşti, situaţii în care petenţii au fost îndrumaţi să se adreseze 

instanţei judecătoreşti competente, conform regulilor procedurale prestabilite. Evidențiem situația prezentată Comisiei în 

dosarul nr. 21.354 al societății de asigurare C.I. care își exprima nemulțumirea asupra hotărârilor Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară, vizând aprobarea extinderii exercițiului de evaluare a activelor și pasivelor în sectorul asigurărilor 

din România, precum și a normei metodologice publicate pe pagina de internet a instituției. 

Deoarece solicitarea petentei privea exercitarea controlului activității desfășurate de autoritatea de reglementare, în 

sensul modificării actelor de reglementare adoptate, Comisia a răspuns direct societății petente, indicând cadrul în care se 

desfășoară, conform prevederilor constituționale și legale, dreptul de control ce revine forului legislativ în acest caz, precum 

și prevederile legale speciale care statuează independența funcțională a autorității în cauză.   

În ceea ce privește eficiența demersurilor întreprinse de către Comisie dorim să prezentăm modul de soluționare în 

cazul a două dosare vizând o problematică similară. În cele două cazuri petentul B.A. (dosar nr. 21.234) și I.N. (dosar nr. 

21.235) sesizau Comisiei refuzul unor societăți comerciale de a returna anumite sume de bani, conform  

unor clauze contractuale convenite sau a unor prevederi legale, după caz.  

Analizând aspectele sesizate, membrii Comisiei au decis sesizarea, în cazul ambelor petiții, a autorității publice 

competente, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, decizie comunicată fiecărui petiționar, 

conform prevederilor privind modul de soluționare a petițiilor, cuprinse în Regulamentul Camerei Deputaților. Reținem din 
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analiza răspunsurilor autorității competente și a documentelor anexate, că în ambele cazuri aspectele sesizate și-au găsit o 

soluționare favorabilă.  

Comisia primește și memoriile unor petenți care cred că, în afara mecanismelor judiciare prevăzute de lege, se pot 

soluționa și la nivel parlamentar situațiile care le provoacă prejudicii importante. Problemele sesizate au privit deseori aspecte 

conflictuale ce cădeau în competenţa exclusivă de soluționare a autorităţilor aparţinând puterii judecătoreşti. Pe cale de 

consecinţă, petenţii au fost îndrumaţi să se adreseze instanţelor de judecată competente – atât material, cât şi teritorial – cu 

recurgerea la toate căile de atac judiciare disponibile și cu consultarea, în prealabil, a unui avocat. O abordare similară a fost 

adoptată de către Comisie și în cazul sesizării sumare a unor fapte cu posibilă conotaţie penală, petenții fiind îndrumaţi să se 

adreseze argumentat organelor de cercetare penală, competente cu investigarea faptelor descrise. 

Comisia conchide că necunoașterea de către unii cetățeni a normelor legale în vigoare, referitoare la drepturile și 

obligațiile legale care le revin, creează situații tensionate și frustrări. Comunicarea publică explicită a condițiilor de acces la 

drepturi și a modificărilor survenite în legi sau metodologii, de o manieră comprehensivă și sistematică, atât cât s-a realizat 

până în prezent, încă nu se dovedește suficientă pentru publicul român. Adoptarea bunelor practici din alte state membre ale 

Uniunii Europene ar putea fi avute în vedere de Guvernul României.  

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară activitatea de 

soluţionare a petiţiilor contând pe o relaţie cordială şi deschisă cu ministerele şi celelalte autorităţi şi instituţii publice ale 

statului roman, în spiritul normelor de loialitate constituţională, al colaborării dintre puterile statului și în interesul cetățenilor 

români. În cele mai multe situaţii, colaborarea cu ministerele se desfăşoară în bune condiţii, cu respectarea  termenelor pe 

care legea le-a stabilit în procesul de soluţionare a petiţiilor cetăţenilor.  
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Totuşi, în pofida demersurilor repetate şi insistente ale Comisiei, unele dintre petiţiile transmise, potrivit prevederilor 

Regulamentului Camerei Deputaților, ministerelor sau a instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea 

acestora, au rămas timp îndelungat fără răspuns. Întârzierile sunt uneori apreciabile și menționăm Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere (dosarul nr.21.298, cu întârziere de 162 de zile), Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii (dosarul 21.296, cu întârziere de 162 de zile), Autoritatea Națională pentru Cetățenie (dosarul 21.266, cu 

întârziere de 50 de zile). La data redactării prezentului raport  au rămas pe rolul Comisiei 10 petiții, urmând  să se acţioneze 

în continuare pentru soluționarea lor (Anexa 5).  

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

Cătăniciu Steluța 

 

 

Anexe: 

Anexa 1 - Statistica petiţiilor pe domenii în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2020. 

Anexa 2 - Statistica petiţiilor pe judeţe în perioada 1 iulie -31 decembrie 2020. 

Anexa 3 - Situaţia privind repartizarea petiţiilor către autorităţile publice în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2020. 

Anexa 4 - Situaţia petiţiilor cu răspunsuri întârziate, înregistrate la Comisie în perioada 1 iulie -31 decembrie 2020. 

Anexa 5 - Situaţia petiţiilor primite în perioada 1 iulie-31 decembrie 2020, aflate pe rolul Comisiei la data redactării raportului. 
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  Anexa  1  

Statistica 
petiţiilor pe domenii  

în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 

 

 1.  SOCIAL                                                                                 16 

 2.  CULTURĂ                                                                               2 

 3.  ÎNVĂŢĂMÂNT                                                                        1 

 4.  DREPTURILE OMULUI                                                       10 

 5.  ADMINISTRAŢIE ŞI INTERNE                                              4 

 6.  MEDIU  PENITENCIAR                                                      104 

 7.  ECONOMIC                                                                             5 

 8.  JUSTIŢIE                                                                                22 

 9.  AGRICULTURĂ                                                                       5 

 10.  ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ                                                13 

 11.  CONFLICTE  PERSONALE                                                     1 

 12.  DREPTURI  INDIVIDUALE                                                        3 

  13.   ACTIVITĂȚI DE CONTROL                                                      1 

 14.  ANONIME-PETIŢII ILIZIBILE-AUDIENŢE                            6 

                                                                             Total petiţii:        193                  
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 Anexa 2  

 

Statistica 
petiţiilor pe judeţe 

în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 

 

   

  Judeţul ARAD       5 

  Judeţul ARGEŞ      6 

  Judeţul BACĂU      4 

  Judeţul BIHOR       3 

  Judeţul BOTOŞANI     5 

  Judeţul BRĂILA       7 

  Judeţul BRAŞOV      4 

  Judeţul BUZĂU      1 

  Judeţul CĂLĂRAȘI     2 

  Judeţul CARAŞ-SEVERIN        1 

  Judeţul CLUJ      5 

  Judeţul CONSTANŢA   17 

  Judeţul DÂMBOVIŢA     9 

 Judeţul DOLJ      2 

  Judeţul GALAŢI      3 

  Judeţul GIURGIU        18 

  Judeţul GORJ        4 
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  Judeţul HARGHITA     3 

  Judeţul HUNEDOARA       5 

  Judeţul IALOMIŢA       3 

  Judeţul ILFOV                 11 

  Judeţul MEHEDINŢI     3 

Judeţul OLT        3 

  Judeţul PRAHOVA     1 

  Judeţul SIBIU      2 

  Judeţul SATU-MARE     1 

  Judeţul SUCEAVA               3  

  Judeţul TIMIŞ                         5 

  Judeţul TULCEA        7 

  Judeţul VÂLCEA        2 

  Judeţul VASLUI                4 

  Judeţul VRANCEA       3 

  Municipiul BUCUREŞTI                   42 

   

                                             Total petiţii :   193 
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 Anexa  3  

 

 

Situaţia 
privind repartizarea petiţiilor către autorităţile publice 

în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 

     

   1. GUVERNUL ROMÂNIEI 

Aparatul de lucru al Guvernului 3 

Instituții aflate în subordinea Guvernului 3  

   2.  MINISTERE şi DEPARTAMENTE 

Ministerul Afacerilor Interne   1 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 1 

Ministerul Culturii 2 

Ministerul Educaţiei 1  

Ministerul Finanțelor 1  

Ministerul Justiţiei 11  

Ministerul Muncii şi Protecției Sociale            1 

Ministerul Sănătății 3 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 1 
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    3.  PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ   

Parchete      4 

   4. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 

Consilii l ocale 1 

Prefecturi   6  

Primării (municipii, oraşe, comune)   9  

  5.   ALTE INSTITUŢII 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor                 89 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale 1 

Agenția Națională de Administrare Fiscală 1 

Autoritatea Națională pentru Cetățenie 2 

Casa Națională de Pensii Publice 2 

Consiliul Superior al Magistraturii – Inspecția Judiciară 5 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 1 

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 1 

Curtea de Conturi 2 

Inspectoratul General al Poliției Române 2 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului 

  și Memoria Exilului Românesc 1 
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Anexa 4 

 

 

 

Situaţia 
petiţiilor cu răspunsuri întârziate* 

înregistrate la comisie în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 

 

 

 

Memorii adresate autorităţilor Puterii Judecătoreşti : 

• 2 sesizări, înaintate Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu întârzieri de 50 și respectiv, 

195 zile. 

 

Memorii adresate autorităţilor Puterii Executive : 

• 1 sesizare, înaintată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu întârziere de 175 zile; 

• 1 sesizare, înaintată Ministerului Culturii, cu întârziere de 81 zile (a răspuns Comisiei, dar cu termen 

întârziat); 

• 1 sesizare, înaintată Ministerului Justiției, cu întârziere de 32 zile ((a răspuns Comisiei, dar cu termen 

întârziat); 

• 1 sesizare, înaintată Ministerului Sănătății, cu întârziere de 49 zile; 

• 1 sesizare, înaintată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu întârziere de 162 zile. 

 

Memorii adresate autorităţilor publice locale : 

• 1 sesizare, înaintată Primăriei comunei Prundeni, județul Vâlcea, cu întârziere de 162 zile (a răspuns Comisiei, 

dar cu termen întârziat); 

• 1 sesizare, înaintată Primăriei comunei Vedea, județul Argeș, cu întârziere de 162 zile. 
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Memorii adresate altor instituţii ale statului : 

• 1 sesizare, înaintată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu întârziere de 50 zile; 

• 1 sesizare, înaintată Autorității Naționale pentru Cetățenie, cu întârziere de 188 zile; 

• 2 sesizări, înaintate Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ambele cu întârzieri de 129 zile ((a 

răspuns Comisiei, dar cu termen întârziat); 

• 1 sesizare, înaintată Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cu întârziere de 162 zile; 

• 2 sesizări, înaintate Consiliului Superior al Magistraturii, cu întârzieri de 61 și respectiv, 76 zile; 

• 1 sesizare, înaintată Secretariatului General al Guvernului, cu întârziere de 103 zile; 

• 1 sesizare, înaintată Spitalului Clinic ”Sf. Maria”, cu întârziere de 61 zile. 

 

 

* (petiții la care s-au primit răspunsuri după termenul legal și petiții la care nu s-au primit încă răspunsuri) 
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Anexa 5 

 

 

Situaţia 
petiţiilor primite în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 

aflate pe rolul comisiei 

  
Nr. 

crt. 

Număr 

dosar 

Numele şi prenumele 

- domiciliul -  

Obiectul dosarului Data înaintării 

adresei 

Instituţia sesizată Data răspuns Zile întârziere 

1. 21.256 / 

13.07.2020 

B.G. 

 

Județul Olt 

Prin petiția adresată inițial 

Președintelui Camerei 

Deputaților și remisă 

Comisiei, petentul 

formulează o plângere 

împotriva mai multor 

magistrați implicați în 

soluționarea unei cauze 

penale pentru prezumtiva 

comiterea a unor fapte 

prevăzute și sancționate de 

legea penală. 

Din cele prezentate de 

petiționar reiese că 

nemulțumirea sa vizează 

instrumentarea, de o 

manieră superficială, a unui 

dosar, constituit urmare 

unei plângeri formulate de 

petent.  

 

 

 

23.07.2020 

 

 

23.07.2020 

- - Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție 

- Răspuns petent 

→ 195 zile 
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Nr. 

crt. 

Număr 

dosar 

Numele şi prenumele 

- domiciliul - 

Obiectul dosarului Data înaintării 

adresei 

Instituţia sesizată Data răspuns Zile întârziere 

2.  21.266 / 

20.07.2020 

 

(prin poștă 

electronică) 

C.G. 

 

Republica Moldova 

Petentul, prezentând mai 

multe motive deosebite 

privind starea de sănătate - 

bolnav de cancer - dar și de 

natură personală,                 

solicită sprijin pentru 

soluționarea dosarului de 

redobândire a cetățeniei 

române, situație care 

trenează de peste doi ani de 

zile. 

 

 

 

 

30.07.2020 

 

 

30.07.2020 

- - Autoritatea 

Națională pentru 

Cetățenie 

- Răspuns petent 

→ 188 zile 

 

 

 

 

 

3. 21.294 / 

03.08.2020 

S.A.M. 

 

Jud. Argeș 

 

Petiționara, în calitate de 

asistent personal al fiului 

minor,  încadrat cu 

handicap grav, solicită 

sprijin pentru acordarea 

stimulentului de risc în 

cuantum de 2.500 lei brut 

prevăzut de Legea nr. 

82/2020 privind aprobarea 

Ordonanței de urgenta a 

Guvernului nr. 43/2020 

pentru aprobarea unor 

măsuri de sprijin decontate 

din fonduri europene, ca 

urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-

19, pe perioada stării de 

urgentă. 

 

 

25.08.2020 

 

25.08.2020 

- Primăria Comunei 

Vedea, jud. Argeș 

- Răspuns petent 

→ 162 zile 
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Nr. 

crt. 

Număr 

dosar 

Numele şi prenumele 

- domiciliul - 

Obiectul dosarului Data înaintării 

adresei 

Instituţia sesizată Data răspuns Zile întârziere 

4. 21.296 / 

03.08.2020 

D.I.M. 

 

Jud. Ilfov 

 

Petiționarul solicită 

reevaluarea 

amplasamentului nodului 

rutier al autostrăzii A0 de 

la intersecția cu DN5 

București-Giurgiu, 

argumentând că astfel se 

poate evita defrișarea unei 

păduri aflate în zonă. 

25.08.2020 

 

 

 

25.08.2020 

- Ministerul 

Transporturilor și 

Infrastructurii  

- Răspuns petent 

→ 

 

162 zile 

5. 21.298 / 

11.08.2020 

 

Petenta 

revine în 

data de 

25.02.2021 

M.A.S. 

 

Jud. Gorj 

 

Petiționara sesizează 

tratamentul șicanator la 

care este supusă de către 

conducerea Secției de 

Drumuri Naționale Târgu 

Jiu. 

25.08.2020 

 

 

 

 

25.08.2020 

- - Compania 

Națională de 

Administrare a 

Infrastructurii 

Rutiere 

- Răspuns petent 

→ 162 zile 

6. 21.352/ 

05.10.2020 

D-C. A. 

 

Municipiul  

București 

Petenta, medic de medicină 

internă în cadrul unui spital 

din Municipiul București, 

reclamă sancționarea sa 

abuzivă de către conducerea 

unității medicale al cărei 

salariat este, precum și 

prezumtiva sa umilire și 

hărțuire la locul de muncă. 

Petenta consideră că a fost 

sancționată disciplinar în baza 

activității unei comisii de 

disciplină ilegal constituită. 

Decizia directorului medical 

al spitalului, de a fi mutat 

cabinetul petentei în zona de 

triaj, are drept consecință 

reducerea numărului de 

pacienți care solicită în 

ambulatoriu efectuarea unei 

ecografii. 

14.10.2020 

 

 

 

 

14.10.2020 

5.11.2020 

 

 

 

5.11.2020 

4.12.2020 

 

15.02.2021 

 

 

 

 

 

- Administrația 

Spitalelor și 

Serviciilor Medicale 

București 

- Răspuns petentă 

-Administrația 

Spitalelor și 

Serviciilor Medicale 

București 

-Răspuns petentă 

-Spitalul Clinic ”Sf. 

Maria” 

-Rev-Spitalul Clinic 

”Sf. Maria” 

28.10.2020 

 

 

 

 

 

24.11.2020 

 

 

 

 

- 

 

→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 zile 
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Nr. 

crt. 

Număr 

dosar 

Numele şi prenumele 

- domiciliul - 

Obiectul dosarului Data înaintării 

adresei 

Instituţia sesizată Data răspuns Zile întârziere 

7. 21.359/ 

12.10.2020 

A.S.A.E.R.O.Ș  

 

Municipiul  

București 

 

 

Reclamă modul în care  

O.R.D.A. își exercită 

atribuțiile legale, sesizând 

unele ”nereguli” în activitatea 

acestui organ de specialitate 

aflat în subordinea Guvernului 

României. 

Directorul general al 

O.R.D.A. este reclamat în fața 

Comisiei pentru modul în care 

favorizează manifest și 

deschis unele organisme de 

gestiune colectivă și 

”dovedește” o conduită 

părtinitoare și ”competență 

profesională limitată”, ceea ce 

produce prejudicii petentei. 

23.10.2020 

 

 

 

23.10.2020 

 

16.12.2020 

-Secretariatul 

General al 

Guvernului 

României 

-Răspuns petentă la 

cabinet avocat 

-Rev-Secretariatul 

General al 

Guvernului 

- 

 

 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

 

 

103 zile 

8. 21.388/ 

10.11.2020 

B.I.I. 

 

Municipiul  

București 

Petiționarul se adresată CSM 

și spre știință Comisiei 

sesizând soluționarea nelegală 

și netemeinică a unei cauze 

civile aflate pe rolul 

Tribunalului București și a 

Curții de Apel București. 

Nemulțumirea petentului este 

fundamentată pe conduita, 

considerată culpabilă, a 

magistraților  care au 

soluționat cauza. 

19.11.2020 

 

19.11.2020 

- C.S.M.-Inspecția 

Judiciară  

- Răspuns petent 

 

→ 76 zile 

9. 21.395/ 

16.11.2020 

T.F.C. – deținut 

 

Jud. Timiș 

Petentul sesizează faptul că 

magistrații care au soluționat 

cauza penală, prin care a fost 

condamnat la o pedeapsă 

privativă de libertate, au 

stabilit incorect durata 

pedepsei, manifestând 

neglijență în analiza cazului. 

4.12.2020 

 

4.12.2020 

- CSM - Inspecția 

Judiciară  

- Răspuns petent 

 

→ 61 zile 
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Nr. 

crt. 

Număr 

dosar 

Numele şi prenumele 

- domiciliul - 

Obiectul dosarului Data înaintării 

adresei 

Instituţia sesizată Data răspuns Zile întârziere 

10. 21.408/ 

08.12.2020 

 

Petentul 

revine în 

data de 

4.01.2021 

 

 

I.C. - deținut  

 

Jud. Giurgiu 

Transmite Comisiei o 

plângere adresată 

Procurorului General al 

Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și 

Justiție privind modul de 

cercetare, considerat 

superficial, adoptat de către 

unitatea de parchet 

competentă, vizând 

comiterea unor fapte 

presupus a cădea sub 

incidența legii penale. 

15.12.2020 

 

 

15.12.2020 

15,.02.2021 

- Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție 

- Răspuns petent 

- Răspuns petent 

→ 50 zile 

 
 

 

 

 


