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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 17 martie 2021  

 
La şedinţa Comisiei din 17 martie 2021 au participat 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, Lasca Mihai Ioan – membru, Longher Ghervazen – membru, 

Rasaliu Marian Iulian – membru și Todosiu Beniamin – membru. A fost prezent online 

domnul deputat Prunean Alin Costel - membru. A fost absent 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 8 - 12 martie 2021. 

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

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

3.  Activitate pe subcomisii de analiză. 

4.  Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi:  

Referitor la analiza situației dosarelor intrate la Comisie în perioada 8 - 12 martie 

2021, consilierii Comisiei au prezentat, pe rând, cele 21 petiții înregistrate în perioada de 

referință, oferind date și informații atât în ceea ce privește obiectul dosarului, cât și 

propunerea privind modul de soluționare. A fost făcută doar o singură observație privind 

petiția de la marginal 12, cu nr.21.629 adresat Comisiei noastre de către doamna M.I.M. din 

comuna Văcărești, județul Dâmbovița, pentrun care s-a făcut propunerea de înaintare a 

petiției respective către conducerea Postului de Poliție al comunei Văcărești, județul 
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Dâmbovița. Domnul vicepreședinte Badiu Georgel și-a exprimat părerea potrivit căreia 

instituția competentă cu soluționarea acestui caz este Inspectoratul Județean de Poliție 

Dâmbovița, propunând transmiterea respectivei petiții acestei instituții. Supusă la vot, 

această propunere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Cu privire la celelalte 20 petiții 

prezentate, membrii Comisiei au fost de acord – în unanimitate – cu propunerile privind 

modul de soluționare.   

La punctul doi al ordinii de zi:  

Doamna președinte Cătăniciu Steluța a supus atenției plenului situația celor 22 

petiții la care nu s-au primit răspunsuri, în termenul prevăzut de lege. Membrii Comisiei au 

putut observa că deși s-au întocmit un număr însemnat de reveniri din partea Comisiei 

către instituția sesizată inițial, cu toate acestea încă se mai așteaptă răspunsuri din partea 

unor ministere, prefecturi, primării, sau a altor instituții competente cu soluționarea cazurilor 

sesizate de către petenți. Prin urmare, membrii Comisiei au propus, ca în cazul petițiilor 

transmise – spre competentă soluționare – conducerilor ministerelor, acolo unde nu s-au 

primit răspunsuri în termenul legal, să se procedeze la sesizarea forului superior, respectiv 

sesizarea Primului Ministru al Guvernului României, cu mențiunea ca – pentru evitarea unor 

situații în care o eventuală audiere a ministrului respectiv, în plenul Comisiei, ar fi oportună - 

să acorde sprijinul Comisiei în vederea primirii răspunsului solicitat din partea ministerului 

din subordine. În cazul prefecturilor care nu au transmis răspunsuri în termenul legal, 

Comisia a luat în considerare transmiterea petițiilor respective către Ministerul Afacerilor 

Interne, cu solicitarea de a se face demersuri în vederea primirii răspunsurilor din partea 

prefecturilor sesizate de către Comisie. Referitor la primăriile care nu au răspuns Comisiei, 

în termenul legal, la petițiile ce au ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

unor terenuri, este necesar să fie solicitat un punct de vedere instituției Prefectului, astfel 

încât  să se identifice motivele întârzierilor și ulterior să se transmită Comisiei – cu celeritate 

– răspunsul solicitat conducerilor primăriilor sesizate.  

La punctul trei 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 declară şedinţa închisă. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Cătăniciu Steluța 


