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

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din 25, 26, 27 și 28 ianuarie 2021
La şedinţele (fizic și online) din 25, 26, 27 și 28 ianuarie 2021 au participat
membrii comisiei, respectiv: Cătăniciu Steluța – preşedinte, Tănăsescu Alina Elena –
vicepreşedinte, Dumitrescu Raluca Giorgiana – 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.
De menționat faptul că în zilele de 25, 26, 27 și 28 ianuarie 2021 au fost
prezenți fizic la sediul Comisiei: doamna deputat Cătăniciu Steluța – preşedinte,
doamna deputat Tănăsescu Alina Elena – vicepreședinte, doamna deputat Dumitrescu
Raluca Giorgiana – secretar, domnii deputați Balan Ioan, Barbu Costel, Ionescu George
și Longher Ghervazen – membrii.
Ședința Comisiei din 26 ianuarie 2021:
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 28 decembrie 2020 -

22 ianuarie 2021.
2.

Activitate pe subcomisii de analiză.

3.

Diverse.
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La primul punct al ordinii de zi:
Înainte de a invita corpul de consilieri să prezinte dosarele înregistrate în
perioada 28 decembrie 2020 – 22 ianuarie 2021, doamna președinte Cătăniciu Steluța
a supus aprobării plenului modalitatea de lucru privind prezentarea borderoului de
ședință în care sunt cuprinse cele 44 de petiții înregistrate în perioada susmenționată.
Astfel, doamna președinte Cătăniciu Steluța propune plenului prezentarea acestor
dosare pe grupe de câte cinci, după fiecare grupă supunându-se la vot soluțiile
propuse. Membrii Comisiei au fost de acord în unanimitate cu această procedură.
În urma parcurgerii a celor 44 de puncte, reprezentând petițiile înregistrate
în perioada de referință, membrii Comisiei și-au exprimat acordul față de soluțiile
propuse.
La punctul doi al ordinii de zi:
Referindu-se la modalitatea de lucru în cele trei subcomisii de analiză,
doamna președinte Cătăniciu Steluța a propus ca – într-o ședință viitoare – actuala
procedură să fie supusă discuției - în plenul Comisiei – fiecare coleg deputat putând
să-și spună punctul de vedere și dacă este cazul să se facă și alte propuneri, astfel
încât să se asigure o cât mai eficientă modalitate de lucru.
Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul
„Diverse”, doamna preşedinte Cătăniciu Steluța a declarat şedinţa închisă.
În zilele de 25, 27 și 28 ianuarie 2021, membrii Comisiei și-au desfășurat
activitatea pe cele trei subcomisii de lucru.

P R E Ş E D I N T E,
Cătăniciu Steluța
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