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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 27 aprilie 2021  

 
La şedinţa Comisiei din 27 aprilie 2021 au participat fizic la sediul Comisiei membrii 

Comisiei: Badiu Georgel – vicepreședinte, Tănăsescu Alina Elena – vicepreşedinte, 

Dumitrescu Raluca Giorgiana – secretar, Roman Nicolae – secretar, Balan Ioan – membru, 

Barbu Costel – membru, Goleac Nicoleta-Matilda – membru, Ionescu George – membru, 

Lasca Mihai Ioan – membru, Longher Ghervazen – membru și Prunean Alin Costel – 

membru. Au fost prezenți online Konczei Csaba și Todosiu Beniamin – membrii. Au fost 

absenți Cătăniciu Steluța – preşedinte și Apjok Norbert – membru.  

Lucrările comisiei au fost conduse de doamna vicepreşedinte Tănăsescu Alina 

Elena. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formă : 

1.  Analiza dosarelor intrate la Comisie în perioada 19 - 23 aprilie 2021. 

2. Dosarul nr.21.717, prezentat în ședința Comisiei din 20 aprilie a.c., cu decizie 

amânată. 

3.  Situația petițiilor propuse pentru clasare. 

4.  Activitate pe subcomisii de analiză. 

5.  Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi:  

Doamna vicepreședinte Tănăsescu Alina Elena a supus atenției plenului situația 

dosarelor intrate la Comisie în perioada 19 - 23 aprilie 2021, în numîăr de 9 petiții, invitând 

consilierii Comisiei să 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.  
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Cele 9 petiții înregistrate în perioada de referință au fost prezentate, pe rând, de 

către consilierii Comisiei, atât în ceea ce privește obiectul sesizărilor respective, cât și a 

propunerilor privind modul de soluționare al acestora. Supuse la vot, aceste propuneri au fost 

adoptate în unanimitate de către membrii Comisiei.  

La punctul doi al ordinii de zi,  membrii Comisiei au fost informați asupra celor 

două propuneri referitoare la modul de soluționare al respectivului dosar și anume: 

transmiterea petiției către conducerea Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau transmiterea unui răspuns petiționarului, cu 

precizarea că petiția sa excede atribuțiilor constituționale și regulamentare ce revin Comisiei 

noastre, în sensul că în conformitate cu prevederile art.1, alin.4 din Constituția României, 

Camera Deputaților nu este abilitată să pună în discuție soluțiile pronunțate de autoritățile 

aparținând puterii judecătorești, să le desființeze, să exercite în numele uneia dintre părți o 

cale de atac sau să intervină cu indicații în activitatea instanțelor judecătorești investite în 

soluționarea cauzelor litigioase, petentul având posibilitatea să se adreseze, personal, 

conform art.288 din Noul Cod de Procedură Penală, cu o plângere către conducerea Secției 

Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 

În urma supunerii la vot a celor două propuneri, membrii Comisiei au adoptat                     

– cu unanimitate de voturi – cea de-a doua variantă propusă, respectiv transmiterea unui 

răspuns petiționarului cu precizările mai sus menționate. 

La punctul trei al ordinii de zi, respectiv situația dosarelor propuse spre clasare, 

doamna vicepreședinte Tănăsescu Alina Elena a supus la vot propunerile de clasare în cazul 

celor 30 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. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul „Diverse”, 

doamna vicepreşedinte Tănăsescu Alina Elena a declarat şedinţa închisă. 

 

 

V I C E P R E Ş E D I N T E, 
 

Tănăsescu Alina Elena 

 


