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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 2, 3 și 4 februarie 2021  

 

Ședința comisiei din 3 februarie 2021: 

La şedinţa (fizic și online) din 3 februarie 2021 au participat membrii comisiei, 

respectiv: 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. Doamna deputat Cătăniciu Steluța – preşedinte a fost absentă. 

De menționat faptul că în ziua de 3 februarie 2021 au fost prezenți fizic la sediul 

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, Rasaliu Marian Iulian – membru și Todosiu Beniamin – membru. 

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 25 - 29 ianuarie 2021. 

2.  Activitate pe subcomisii de analiză. 

3.  Diverse. 
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Înainte de a se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi, doamna 

deputat Tănăsescu Alina Elena a propus plenului discutarea problemelor de la punctul 

”Diverse”. 

 

La punctul Diverse: 

Doamna vicepreședinte Tănăsescu Alina Elena a informat plenul Comisiei asupra 

faptului că din partea Grupului Parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor s-a primit 

adresa nr.47 din 19.01.2021 prin care sunt desemnați pentru funcția de vicepreședinte al 

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții – domnul deputat Badiu 

Georgel și pentru funcția de secretar al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și 

pentru petiții – domnul deputat  Roman Nicolae. 

Supuse la vot, cele două propuneri susmenționate din partea Grupului Parlamentar 

al Alianței pentru Unirea Românilor au fost adoptate - în unanimitate - de către membrii 

Comisiei. 

La primul punct al ordinii de zi, doamna vicepreședinte Tănăsescu Alina Elena a 

propus ca și modalitate de lucru privind analiza aspectelor sesizate în cele 33 de petiții 

înscrise în borderoul de ședință și înregistrate la Comisie în perioada 25 – 29 Ianuarie 2021, 

să fie prezentate tot în grupe de câte cinci – la fel ca și în ședința precedentă - după fiecare 

grupă supunându-se la vot soluțiile propuse. Membrii Comisiei au fost de acord în 

unanimitate cu această procedură. 

Dintre cele 33 de petiții înscrise în borderoul de ședință, la punctele 5 și 14, respectiv 

dosarele nr. 21.476 adresat Comisiei noastre de către numitul T.A.D., aflat în custodia 

Penitenciarului București-Rahova și dosarul nr.21.471 adresat Comisiei noastre de către 

domnul T.I. din Craiova, județul Dolj, doamna vicepreședinte Tănăsescu Alina Elena  a 

propus sesizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, competentă cu analiza și 

soluționarea celor două cazuri. Membrii Comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu această 

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

corpul de consilieri, în grupe de către cinci petiții, membrii comisiei şi-au exprimat acordul 

faţă de soluţiile propuse. 

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

doamna vicepreşedinte Tănăsescu Alina Elena a declarat şedinţa închisă. 

 

Ședințele Comisiei din 2 și 4 februarie 2021: 

La şedinţa din 2 februarie 2021 au participat membrii comisiei, respectiv: 

Cătăniciu Steluța – președinte, Tănăsescu Alina Elena – vicepreşedinte, Badiu Georgel – 

membru, Dumitrescu Raluca Giorgiana – secretar, Roman Nicolae – membru, 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.  

De menționat faptul că în ziua de 2 februarie 2021 au fost prezenți fizic la sediul 

Comisiei: Cătăniciu Steluța – președinte, Tănăsescu Alina Elena – vicepreşedinte, Badiu 

Georgel – membru, Dumitrescu Raluca Giorgiana – secretar, Roman Nicolae – membru, 

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

membru, Longher Ghervazen – membru, Rasaliu Marian Iulian – membru și Todosiu 

Beniamin – membru.  

La şedinţa din 4 februarie 2021 au participat membrii comisiei, respectiv: 

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. Este absentă doamna președinte Cătăniciu Steluța.  

În ziua de 4 februarie 2021 au fost prezenți fizic la sediul Comisiei: Tănăsescu 

Alina Elena – vicepreşedinte, Badiu Georgel – vicepreședinte, Dumitrescu Raluca Giorgiana 

– secretar, Roman Nicolae – secretar, Balan Ioan – membru, Barbu Costel – membru, 
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Ionescu George – membru, Konczei Csaba – membru, Longher Ghervazen – membru, 

Rasaliu Marian Iulian – membru și Todosiu Beniamin – membru.  

În zilele susmenționate, membrii Comisiei și-au desfășurat activitatea pe cele trei 

subcomisii de analiză. 

 
 
 

V I C E P R E Ş E D I N T E, 
 

Tănăsescu Alina Elena 
 


