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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 3 și 4 martie 2021  

 
Ședința comisiei din 3 martie 2021: 

La şedinţa din 3 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, 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. 

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 22 - 26 februarie 2021. 

2.  Activitate pe subcomisii de analiză. 

3.  Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi, conform procedurii stabilite, corpul de consilieri al 

Comisiei au prezentat petițiile înregistrate în perioada 22 - 26 februarie 2021, în număr de 

36. Dintre acestea, 21 petiții au fost adresate de către cetățeni din Republica Moldova care 

au arătat faptul că printr-un Ordin al Autorității Naționale pentru Cetățenie le-au fost 

aprobate cererile pentru redobândirea cetățeniei române, urmând  să-și depună jurământul 

de credință în termenul prevăzut de Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată cu 

modificările și completările ulterioare. Petenții afirmă că misiunile consulare ale României 

au avut activitatea suspendată o lungă perioadă de timp, singura posibilitate de a depune 

jurământul – în termenul prevăzut de lege – fiind aceea de a se deplasa la sediul Autorității 

Naționale pentru Cetățenie, cu acordul misiunii diplomatice din țara de reședință.                          

În consecință, petenții au reclamat faptul că, deși au depus pe portalul www.econsulat.ro 
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cereri, până în prezent nu au primit nici un răspuns și au solicitat identificarea unor soluții 

legale urgente. Prin urmare, s-a propus transmiterea acestora conducerii Ministerului 

Afacerilor Externe, cu rugămintea de a se dispune de urgență verificarea aspectelor 

reclamate și identificarea unui mod de soluționare. Supusă la vot, membrii Comisiei au fost 

de acord, în unanimitate, cu această propunere. 

La petiția nr.21.576 adresată Comisiei noastre de către domnul P.I. din Tg. Jiu, 

județul Gorj, membrii Comisiei au fost de acord – în unanimitate - cu propunerea de 

transmitere a unui răspuns petiționarului, dat fiind că problema sesizată de către acesta 

(controlul legalității și temeiniciei unei hotărâri judecătorești) excede domeniului de 

competență al Comisiei noastre, cu mențiunea făcută de către doamna președinte 

Cătăniciu Steluța, aceea potrivit căreia petentul se poate adresa direct, potrivit legii, cu 

petiție scrisă, Consiliului Superior al Magistraturii – Inspecției Judiciare.  

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, 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. 

 

În ziua de 4 martie 2021 membrii Comisiei și-au desfășurat activitatea pe cele trei 

subcomisii de analiză, procedându-se la studiu individual.  

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Cătăniciu Steluța 
 

 

 

 


