PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor,
Corupţiei şi pentru Petiţii

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 13 aprilie 2021
La şedinţa Comisiei din 13 aprilie 2021 au participat fizic la sediul Comisiei membrii
Comisiei: Cătăniciu Steluța – preşedinte, Dumitrescu Raluca Giorgiana – secretar,
Roman Nicolae – secretar, Balan Ioan – membru, Barbu Costel – membru, Ionescu George
– membru, Konczei Csaba, Lasca Mihai Ioan – membru, Longher Ghervazen - membru.
Sunt

prezenți

online

doamna

deputat

Tănăsescu

domnii deputați Apjok Norbert, Todosiu Beniamin și

Alina

Elena

–

vicepreşedinte,

Prunean Alin Costel – membrii.

Sunt absenți doamna deputat Goleac Nicoleta-Matilda – membru și domnul deputat Badiu
Georgel – vicepreședinte.
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 5 - 9 aprilie 2021.
2. Dezbaterea și adoptarea Raportului de activitate al Comisiei pentru cercetarea
abuzurilor, corupției și pentru petiții pe Semestrul II al anului 2020.
3. Situația petițiilor propuse pentru clasare.
4. Activitate pe subcomisii de analiză.
5. Diverse.
La primul punct al ordinii de zi:
Conform procedurii, consilierii Comisiei au prezentat plenului cele 16 petiții
înregistrate în perioada 5 – 9 aprilie 2021. La dosarul nr.21.704 adresat Comisiei noastre de
către numitul C.I. aflat în custodia Penitenciarului Jilava, județul Ilfov, doamna președinte
Cătăniciu Steluța a propus ca, pe lângă sesizarea conducerii Ministerului Justiției, petiția să
fie transmisă și conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor cu solicitarea dispunerii
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verificării tuturor aspectelor reclamate și identificării unui mod de soluționare. Supusă la vot,
această propunere a fost adoptată în unanimitate de către membrii Comisiei. La dosarul
nr.21.693 adresat Comisiei noastre de către domnul G.D.I. printr-un cabinet individual de
avocatură, doamna președinte Cătăniciu Steluța și-a exprimat părerea potrivit căreia, pentru
analizarea acestui caz, este necesar ca dosarul să fie completat de către petent cu mai multe
documente. Astfel, a propus transmiterea unui răspuns petentului cu solicitarea de a
comunica Comisiei atât încheierea penală emisă de către Judecătoria T., cât și hotărârea
Tribunalului T, privind respingerea contestației în aceiași cauză și în funcție de informațiile
solicitate, Comisia va putea aprecia asupra oportunității etapelor ulterioare ale analizei.
Supusă la vot, această propunere este adoptată în unanimitate de către membrii Comisiei.
La dosarul nr.21.698 adresat Comisiei noastre de către doamna D.D. din Municipiul
București, petiție prin care petenta reclamă conduita necorespunzătoare a unui deputat,
membrii Comisiei au hotărât – cu unanimitate de voturi – transmiterea unui răspuns petentei
prin care să i se comunice faptul că aspectele semnalate exced atribuțiilor Comisiei noastre,
prevăzute la art.60 pct.16 din Regulamentul Camerei Deputaților, dar cu mențiunea că se
poate adresa, personal, Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților
competentă cu soluționarea aspectelor semnalate în petiția sa. La dosarul nr.21.705 adresat
Comisiei de către domnul B.D. și doamna S.M., reprezentanți aleși în cadrul unei autorități
publice locale din Municipiul București, membrii Comisiei au luat act de conținutul petiției
respective și și-au exprimat acordul – cu unanimitate de voturi – în privința sesizării
conducerii Prefecturii Municipiului București cu solicitarea transmiterii unui punct de vedere,
în funcție de care Comisia va putea aprecia asupra oportunității etapelor ulterioare ale
analizei. De asemenea, membrii Comisiei au fost de acord în unanimitate și cu propunerea
formulată de către doamna președinte Cătăniciu Steluța, aceea de sesizare și a conducerii
Ministerului Afacerilor Interne în vederea exercitării atribuțiilor ce revin acestei autorități
privind activitatea desfășurată de către instituția prefectului.
Supuse la vot propunerile privind modul de soluționare a celorlalte petiții prezentate
de către corpul de consilieri, au fost adoptate în unanimitate de către membrii Comisiei.
La punctul doi al ordinii de zi, respectiv dezbaterea și adoptarea Raportului de
activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe Semestrul II al
anului 2020, doamna președinte Cătăniciu Steluța a propus plenului Comisiei amânarea
dezbaterilor pe această temă pentru săptămâna viitoare, interval de timp necesar unei
analize mai aprofundate în ceea ce privește conținutul respectivului raport.
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Supusă la vot această propunere a fost adoptată cu unanimitate de voturi de către
membrii Comisiei.
La punctul trei al ordinii de zi, respectiv situația dosarelor propuse spre clasare,
doamna președinte Cătăniciu Steluța a supus la vot propunerile de clasare în cazul celor
36 petiții înscrise în borderoul aflat în mapa de ședință. În urma votului exprimat, membrii
Comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu aceste propuneri de clasare.
La punctul patru 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” doamna consilier Dumitru Elena a adus în discuția Comisiei
numărul mare de petiții adresate de către persoane private de libertate din penitenciarele din
România, aceștia sesizând probleme ce vizează atât condițiile precare din penitenciare, cât
și încălcări ale mai multor drepturi ce revin persoanelor care execută o pedeapsă privată de
libertate în ceea ce privește hrana, dreptul la muncă, dreptul la vizite, etc. dar și nerespectări
ale drepturilor la asistență medicală. Cu privire la acestea din urmă, doamna consilier
Dumitru Elena a considerat necesară o analiză aprofundată la nivel național pe baza unor
date și informații cuprinzătoare pe care Comisia să le solicite conducerii Administrației
Naționale a Penitenciarelor.
Domnul deputat Longher Ghervazen a propus ca petițiile transmise Comisiei de către
unele persoane private de libertate să fie transmise și conducerii Ministerului Justiției.
Răspunzând acestei propuneri, doamna consilier Dumitru Elena a menționat faptul că sunt
situații reclamate de către petenți care țin de competența de soluționare a Ministerului
Justiției și care este sesizat de către Comisie. Doamna președinte Cătăniciu Steluța a propus
ca această chestiune să fie discutată mai întâi în Subcomisia I și ulterior acestei discuții,
membrii Comisiei vor putea aprecia și hotărî, în plenul său, în consecință.
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
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