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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din 20 aprilie 2021  

 
 

La şedinţa Comisiei din 20 aprilie 2021 au participat fizic la sediul Comisiei membrii 

Comisiei: Cătăniciu Steluța – preşedinte, Badiu Georgel – vicepreședinte. 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,  Prunean Alin Costel – membru și Todosiu Beniamin – membru.                    

Au fost prezenți online doamna deputat Tănăsescu Alina Elena – vicepreşedinte și domnul 

deputat Apjok Norbert. A fost absentă doamna deputat Goleac Nicoleta-Matilda – 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 12 - 16 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. Situația petițiilor care au fost înaintate de către Comisia noastră autorităților 

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

5.   Activitate pe subcomisii de analiză. 

6.   Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi:  

Doamna președinte Cătăniciu Steluța a supus atenției plenului situația dosarelor 

intrate la Comisie în perioada 12 - 16 aprilie 2021, invitând cei trei consilieri ai Comisiei să 
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prezinte petițiile care le-au fost repartizate, cu propunerea ca după  fiecare grupă în parte să 

se treacă la procedura de vot privind soluțiile propuse. Membrii Comisiei au fost de acord cu 

această procedură. În perioada de referință s-au înregistrat la Comisie un număr de 13 petiții.  

Cei trei consilieri au prezentat, în ordine, dosarele care le-au fost repartizate.                     

Dintre acestea: 

• la dosarul nr.21.718 adresat Comisiei noastre de către domnii B.D. și F.R.C. și 

doamna S.M., reprezentanți aleși într-o autoritate publică locală, plenul Comisiei și-au 

exprimat acordul, cu unanimitate de voturi, față de propunerea transmiterii petiției respective 

conducerii Prefecturii Municipiului București. 

• la dosarul nr.21.717 adresat Comisiei noastre de către domnul I.Ș.A. din 

Municipiul București, plenul a fost informat asupra propunerii de transmitere a respectivei 

petiții către Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție. În urma discuțiilor purtate pe marginea aspectelor semnalate în respectiva 

petiție, membrii Comisiei au hotărât, prin vot, în unanimitate, amânarea deciziei privind modul 

de soluționare până săptămâna viitoare, timp necesar unui studiu mai amănunțit al 

conținutului respectivului dosar. 

Referitor la celelalte 11 dosare prezentate plenului și a modului lor de soluționare, 

membrii Comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu propunerile formulate. 

La punctul doi al ordinii de zi:  

Doamna președinte Cătăniciu Steluța a supus la vot Raportul privind activitatea 

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe Semestrtul II al anului 

2020. Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, respectivul raport, urmând ca 

acesta să fie înaintat Biroului Permanent în vederea prezentării lui în plenul Camerei 

Deputaţilor. 

La punctul trei al ordinii de zi:  

Doamna președinte Cătăniciu Steluța a supus la vot propunerile de clasare în cazul 

celor 23 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:  

Membrii Comisiei au luat la cunoștință situația dosarelor înaintate autorităților 

competente cu soluționarea aspectelor sesizate și de la care nu s-au primit răspunsuri în 

termen legal și au hotărât - cu unanimitate de voturi - întocmirea adreselor de revenire la 

fiecare dosar în parte. 
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Referitor la observația domnului deputat Longher Ghervazen cu privire la întârzierile 

din partea instituțiilor sesizate în primirea răspunsurilor, doamna președinte Cătăniciu Steluța 

a propus că, mai întâi, să fie purtată o discuție mai amplă pe această temă, în plenul 

Comisiei, urmare căreia să se poată lua o decizie. 

La punctul cinci 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. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Cătăniciu Steluța 

 

 

 


