
1 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții 

 

 

 

 

R  A  P  O  R  T 

privind activitatea Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 

în semestrul  II  al anului 2021 
   

 

 

În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2021, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii și-a 

desfășurat activitatea potrivit prevederilor constituționale și regulamentare, cu respectarea restricțiilor speciale impuse 

de contextul pandemic actual.  

Comisia și-a desfășurat activitatea, cu respectarea programului de lucru hotărât de Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor, în 46 de ședințe, în plenul său și în subcomisii de analiză a petițiilor, acestea desfășurându-se cu prezență 

fizică și online. Condițiile specifice măsurilor legale de combatere a pandemiei COVID – 19 au impus limitări în privinţa 

audierilor petenților și ale reprezentanților instituțiilor și autorităților publice. 
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 Comisiei i-au fost adresate în semestrul al doilea al anului 2021 un număr total de 534 de petiții formulate de 

persoane fizice și persoane juridice, reprezentând o creştere cu 22% în raport cu numărul  petițiilor primite și soluționate 

în precedentul semestru și aproape o triplare în raport cu ultimul semestru al precedentei legislaturi.  

Numărul semnificativ în creștere al petiţiilor adresate Comisiei reflectă atât dificultățile întâmpinate de petenți în 

soluționarea unor probleme la nivelul autorităților publice centrale și locale competente, cât și o accentuare a neliniştii 

sociale  provocate, în mare măsură, de pandemie şi de ansamblul măsurilor necesare limitării COVID-19.  

Prezentăm, în cele ce urmează, date şi informaţii privind activitatea Comisiei de soluţionare a petiţiilor în marile 

domenii de interes pentru cetăţeni. 

În semestrul II al anului 2021 au fost adresate Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii 

un număr de 60 de memorii cu probleme ce vizează domeniul justiţiei.  

Memoriile având ca tematică domeniul justiţiei fac referire, în principal, la aspecte calificate de petenţi ca fiind 

abuzuri ce ar fi fost comise de magistraţi (procurori şi judecători), anchete efectuate incomplet şi finalizate cu soluţii 

considerate nelegale ale organelor de urmărire penală, pronunţări de condamnări netemeinice de către instanţele de 

judecată.  

De asemenea, petenţii au relatat în cuprinsul memoriilor lor prezumtive încălcări ale deontologiei profesionale, 

diverse aspecte privind încălcarea prevederilor procedurale penale şi civile, materializate prin: tergiversarea cercetărilor 

penale având drept consecinţă dispariţia  unor probe sau neclarificarea în timp util a situaţiei juridice a 

învinuitului/inculpatului; încălcarea dreptului la apărare în faza de urmărire penală. 

De pildă, petentul Ț.C.A. (dosar nr.21.910) din municipiul B. s-a adresat Comisiei sesizând că este nemulțumit de 

modul în care instanța de judecată, îi tergiversează de 25 de ani procesele pe care le are pe rol. Petentul se consideră 
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nedreptățit de sistemul judiciar și de instituțiile care ar trebui să intervină în combaterea corupției. Memoriul a fost 

transmis către Consiliul Superior al Magistraturii - Inspecția Judiciară cu solicitarea ca aspectul sesizat de către petiționar 

să fie supus verificărilor.  

Inspecția Judiciară, prin rezoluția emisă în acest caz, informează că, în cadrul verificărilor strict de natură 

administrativă pe care le desfășoară, nu are competența de a verifica măsurile luate ori soluțiile adoptate de procurori, 

întrucât o astfel de abordare contravine principiului independenței procurorului, reglementat de art. 64 alin. (2) din Legea 

nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată și modificată.  

Tot cu titlu de exemplu prezentăm, în acest domeniu, petiția formulată de doamna  L.A. (dosar nr.21.872) din 

județul T., persoană vârstnică ce are pe rolul instanței de judecată un dosar și care a sesizat Comisia asupra faptului că 

nu i se comunică parola de acces la dosarul electronic al cauzei, deși a făcut cereri repetate în acest sens. Memoriul a fost 

transmis către Judecătoria T., de unde răspunsul primit a fost favorabil petentei. 

Cazul domnului F.I. (dosar  nr.21.882 ) din județul B. este relevant pentru modul în care unii petenți consideră că 

Parlamentul României deține competențe speciale în raport cu sistemul judiciar. Pur și simplu, petentul solicită Comisiei 

să ”reanalizeze” dosarul cauzei sale, soluționat deja de instanța judecătorească Z. cu prezumtivă ”rea-credință” și să 

dispună în cauză.  

Având în vedere rigorile constituționale și legale care guvernează relația Parlamentului României cu autoritățile 

aparținând puterii judecătorești, plenul Comisiei a decis să arate petentului că aspectele sesizate exced atribuțiilor 

constituționale și regulamentare ce revin Comisiei, 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. De 



4 

 

asemenea, petentul a primit recomandarea de a se adresa direct cu o petiție scrisă Consiliului Superior al Magistraturii - 

Inspecția Judiciară, arătând care sunt indiciile potrivit cărora magistrații au avut o conduită care i-au afectat interesele 

sau, după caz, instanțelor de judecată competente, eventual după consultarea unui avocat. 

De cele mai multe ori, în situaţia petiţiilor pentru care Comisia a solicitat de-a lungul timpului Inspecţiei Judiciare 

să aprecieze asupra modului de soluţionare a unor petiţii care vizează conduita unor magistraţi, aceasta a concluzionat că 

nu au fost evidențiate elemente care să contureze săvârşirea unor abateri disciplinare dintre cele prevăzute de dispoziţiile 

art. 99 lit. t), din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, petenții au fost informați în consecință. De asemenea autoritatea competentă a precizat că 

măsurile dispuse și actele efectuate de procurori se pot cenzura doar pe calea controlului ierarhic, reglementat prin 

dispozițiile art.336 și 339 din Codul de procedură penală și respectiv, în limitele prevăzute de dispozițiile art.340 și 

art.318 alin. 12 din menționatul cod, de către judecătorul de cameră preliminară.  

Având în vedere că reclamațiile vizând conduita magistraților - judecători și procurori - nu pot face obiectul 

analizei Comisiei, competențele legale revenind Inspecției Judiciare, o parte a acestor petiţii au fost înaintate spre analiză 

şi soluţionare Inspecției Judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție, în situația în care reclamațiile respective au fost susținute de date, informații și documente suficiente. 

În perioada 1 iulie 2021 – 31 decembrie  2021 s-au înregistrat la Comisie 110 petiții ale unor persoane aflate în 

custodia unor penitenciare.  Alte 13 memorii ale persoanelor aflate în custodia unor penitenciare vizează aspecte ținând 

de activitatea magistraților. În total, din mediul penitenciar s-au primit la Comisie 123 petiții.  

Multe dintre persoanele aflate în custodia unităților de penitenciar din România solicită sprijin în vederea aprobării 

transferului în unități de deținere aflate în apropierea localităților de domiciliu ale familiilor lor sau sesizează cu privire 
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la condițiile de executare a pedepselor, la conduita personalului locului de deținere sau la prezumtiva încălcare a unor 

drepturi legale ale persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate.  

Cele mai multe aspecte reclamate vizează – conform afirmaţiilor petenţilor – prezumtive rele tratamente aplicate 

acestora, nerespectarea standardelor legale de deținere, restricționarea accesului la asistență medicală sau la învățământ, 

discriminarea pe baza etniei sau a orientării sexuale, nesoluţionarea corectă a unor plângeri făcute atât la nivelul 

comandamentelor de detenţie, cât şi la conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi neaprobarea cererilor lor 

de a fi transferați la penitenciare situate la distanțe mai mici de localitățile lor de domiciliu.  

De altfel, un mare număr de petiții adresate Comisiei de persoanele private de libertate se referă la cereri privind 

transferul acestora în alte penitenciare, motivele invocate fiind acelea că astfel ar fi mai aproape de domiciliul familiei, 

că s-ar asigura  programe de continuare a cursurilor școlare, că ar avea condiții mai bune de deținere sau de siguranță sau 

că ar avea acces la o îngrijire mai bună a sănătății.   

Dintre sesizările de acest tip, adresate comisiei noastre în perioada de referință, prezentăm, cu titlu de exemplu:  

Persoana privată de libertate D.I. (dosarul nr.21.923), reclamă o serie de succesive transferuri anterioare la unități 

de penitenciar, toate situate la mare distanță de localitatea sa de domiciliu. 

Comisia a cerut conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor analizarea atentă a sesizărilor și cererii 

petentului, precum și soluționarea lor legală. În răspunsul primit, instituția sesizată informează că s-a aprobat transferul 

petentului la Penitenciarul P.  

Petentul R.L. (dosarul nr.21.931), aflat în custodia Penitenciarului C., a solicitat sprijinul Comisiei în vederea 

transferului la un alt penitenciar, motivul fiind starea sănătății, pentru că suferă de o boală gravă și nu i-ar fi fost acordate 

îngrijirile necesare în Penitenciarul C. 
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Comisia a solicitat conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor identificarea unei soluții, iar cererea 

petentului a fost soluționată favorabil, în sensul că a fost transferat pentru spitalizare la Penitenciarul Spital D. 

Cerere de transfer în vederea continuării instruirii școlare a adresat Comisiei și petentul R.R.G. (dosarul nr.22.298). 

Comisia s-a adresat conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor, iar solicitarea petentului a fost soluționată 

nefavorabil, întrucât  i s-au aplicat 34 de sancțiuni disciplinare pe perioada de executare a pedepsei.  

Din totalul celor 123 petiții primite din mediul penitenciar, 70 se referă la cereri de transferare a petenților la alte 

unități de detenție. Comisia a solicitat conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor soluționarea, conform legii, 

a acestor cereri. Din totalul de 70 de petiții prin care se solicita transferul la alt penitenciar, au fost soluționate favorabil 

21, ceea ce reprezintă 30% din total. Considerând că aceste cereri au fost înaintate în perioada stării de urgență, 

caracterizate prin constrângeri speciale de mobilitate, Comisia constată o receptivitate rezonabilă a administrației de 

profil la acest tip de solicitări.  

Cu sesizări referitoare la calitatea asistenței medicale primite în unităţile de penitenciar s-au adresat Comisiei un 

număr de 2 petenți.  

Exemplificăm cu situația persoanei private de libertate G.G.P. (dosarul nr.22.248), aflat în custodia Penitenciarului 

B.-J., care reclamă atât condițiile precare din sistemul medical al Penitenciarului, cât și faptul că i-ar fi fost administrat 

greșit un tratament pentru ochi. Comisia a solicitat Administrației Naționale a Penitenciarelor să analizeze situația și 

cererea petentului, răspunsul instituției fiind acela că deja petentul a beneficiat de consultații și tratamente medicale și se 

află în evidența cabinetului medical cu afecțiuni oftalmologice. 

O situație specială a fost adusă în atenția Comisiei de persoana aflată în executarea unei pedepse privative de 

libertate D.M. (dosarul nr.21.912), aflat în  custodia Penitenciarul B.-R.,  care solicită sprijin pentru o altă persoană aflată 
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în custodia aceluiași penitenciar – respectiv, tatăl său - , care are probleme grave de sănătate. Acesta suferă de 

schizofrenie, Alzheimer, tulburări de personalitate și, de asemenea, se află într-un scaun cu rotile.   

Comisia s-a adresat conducerii Ministerului de Justiție care, cu celeritate, a verificat situația respectivă, iar persoana 

D.R. a beneficiat în mod corespunzător de asistență medicală, unitatea penitenciară evaluând permanent starea de sănătate 

a acestuia, iar în situațiile în care a apreciat că sunt necesare investigațiile de specialitate s-au dispus măsuri pentru 

internare.   

Comisia constată, din analiza acestui caz și a altora asemănătoare, necesitatea unei ameliorări semnificative a 

nivelului resurselor, umane și materiale, destinate asistenţei medicale din penitenciare și recomandă Guvernului 

României un plan de acțiuni în acest sens. 

Ca remarcă generală, Comisia a constatat că cererile persoanelor private de libertate privind exercitarea drepturilor, 

așa cum sunt acestea reglementate în Legea nr.254/2013, sunt deseori analizate și soluționate favorabil de administrația 

competentă în materie, chiar și  în condițiile constrângătoare generate de pandemia de COVID-19 sau de natura şi volumul 

resurselor disponibile.  

O categorie aparte a reclamațiilor adresate de petenții provenind din mediul penitenciar o reprezintă cele care 

sesizează condițiile improprii de deținere, petenții solicitând transferul în unități de penitenciar considerate mai bune. 

Unii dintre petenți reclamă condițiile precare din penitenciare (camere pline de insecte, spațiul alocat persoanei mai mic 

de 2 metri pătrați, hrană derizorie, adaos comercial mare aplicat în cazul produselor comercializate la magazinele de 

incintă, iluminat necorespunzător al camerei de deținere, etc.) așa cum a fost cazul petentului  T.G. (dosarul nr.22.249) 

și al petentului C.L.N. (dosarul nr.22.024), custodiați de Penitenciarul C. și Penitenciarul A.  
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Comisia a solicitat conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor identificarea unei soluții, iar în multe 

dintre cazuri, în urma controlului efectuat și care a concluzionat necesitatea unor îmbunătățiri, s-au luat măsuri în sensul 

respectiv.  

Administrația Națională a Penitenciarelor infirmă, în general, reclamațiile petenților privind condiţiile de deţinere, 

menționând că atitudinea și comportamentul persoanelor private de libertate pot influența calitatea spațiului de deținere 

și menținerea la standarde a acestuia.  

Totuşi, Comisia reiterează recomandările sale anterioare adresate Guvernului României, în sensul în care, în acord 

cu angajamentele europene ale României și cu concluziile și recomandările misiunilor și vizitelor de verificare ale unor 

organisme ale Consiliului Europei, este necesară și urgentă consolidarea progresivă și multianuală a programelor 

guvernamentale dedicate ameliorării condițiilor de detenție din unitățile de profil din țara noastră.                 

Colaborarea Comisiei noastre cu instituțiile statului în vederea soluționării petițiilor persoanelor aflate în custodia 

penitenciarelor continuă să fie bună. Comisia reține că 30% dintre petițiile adresate de persoanele private de libertate au 

fost soluționate favorabil.  

În perioada de raportare au fost adresate Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii 6 

memorii care sesizează presupuse nerespectări ale normelor deontologice și legale care guvernează profesia de polițist și 

lucrător din penitenciar. 

Exemplificăm cu situația adusă la cunoștința Comisiei de către persoana privată de libertate L.T.J. (dosar 

nr.21.911), privind pretinsa atitudine abuzivă și neprofesionistă a unui lucrător din Penitenciarul M.-C., cu locul de muncă 

la sectorul vizită, mai exact faptul că acesta nu i-ar fi permis accesul concubinei să-l viziteze, cu toate că era vaccinată, 

și nu i-a permis petentului să-și ia copilul, în vârsta de doar 1 an și 5 luni, în brațe.  
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În urma verificărilor efectuate, conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor a transmis că presupusul 

comportament necorespunzător al agentului-șef principal de poliție penitenciară nu se confirmă.   

Cetățenii sesizează uneori că plângerile și sesizările lor înaintate către secțiile de poliție stau în nelucrare și nu 

primesc răspunsuri. Exemplificăm cu memoriul adresat Comisiei de petentul G.D. (dosarul nr.21.933), care arată că a 

depus o plângere penală la o secție de poliție din B. încă din anul 2018, iar aceasta a stat în nelucrare și nu a primit nici 

o informare privind modul de soluționare a acesteia.  

Plenul Comisiei a decis să arate petentului că aspectele sesizate exced atribuțiilor constituționale și regulamentare 

ce revin Comisiei, 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. De asemenea, petentul a primit 

recomandarea de a consulta un avocat în situația în care intenționează, eventual,  să se adreseze instanțelor de judecată 

competente.  

În perioada 1 iulie 2021 – 31 decembrie 2021 au fost adresate Comisiei 21 petiții cu sesizări vizând probleme din 

domeniul administrației publice.  

Aspectele semnalate Comisiei vizează autorizarea unor construcții cu nerespectarea prevederilor legale cuprinse 

în documentele urbanistice, presupuse nereguli în activitatea comisiilor de fond funciar, a comisiilor de aplicare a legilor 

speciale în materia proprietăţii (Legea nr. 10/2001, Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003), presupuse abuzuri ale 

primarilor, viceprimarilor sau consilierilor locali, precum și probleme cu care se confruntă cetățenii în raport cu instituțiile 

statului. 
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Comisia a reținut ca fiind semnificativă situația sesizată de doamna C.I., domiciliată în municipiul B. (dosarul 

nr.21.898). Petenta arată faptul că, în urma unei erori survenite la depunerea online, în termen legal, a declarației unice, 

a primit în Spațiul Primar Virtual (SPV) o somație de plată și un titlu executoriu pe numele dumneaei. Din acest motiv, 

petenta nu mai poate beneficia de bonificațiile cuvenite pentru achitarea în termen legal a impozitelor datorate. 

Petenta solicită sprijin pentru soluționarea pe cale administrativă a problemei cu care se confruntă la Agenția 

Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Analizând aspectele sesizate, membrii Comisiei au decis sesizarea autorității 

publice competente, respectiv ANAF, care a răspuns, precizând că au fost efectuate toate compensările solicitate de către 

petentă. De asemenea, ANAF precizează că, din situația analitică debite plăți și solduri, petenta nu figurează cu obligații 

fiscale declarative și restante. 

Comisia observă însă că nu toate autorităţile administraţiei publice, locale şi centrale, manifestă receptivitate în 

soluţionarea petiţiilor pe care Comisia le transmite în vederea analizării şi soluţionării. În deplinul respect al autonomiei 

locale pe care acestea o exercită, Comisia insistă să aprecieze că o colaborare bună în soluţionarea sesizărilor cetăţenilor 

este esenţială în urmărirea binelui public.  

Exemplificăm cu petiția domnului M.I. din municipiul B. (dosarul nr.22.237) care reclamă faptul că, deși a făcut 

toate demersurile necesare în vederea obținerii certificatului de urbanism din partea Primăriei Municipiului B., acesta a 

rămas nesemnat de primar chiar dacă termenul legal de soluționare a expirat. Cererea petentului, adresată în calitatea sa 

de președinte al asociației de proprietari, a rămas fără răspuns motivat. Chiar dacă proprietarii locuiesc în imobil de 

aproximativ 10 ani, dezvoltatorul nu și-a respectat obligația de a asigura branșarea blocului la rețeaua de energie electrică, 

mulți ani alimentarea făcându-se în regim de șantier. În martie 2021, asociația de proprietari a început demersurile 
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branșării, dar E-Distribuție a oprit alimentarea în tot blocul. Asociația solicită Certificatul de urbanism necesar la Primăria 

Municipiului B, dar acesta nu este semnat de primar nici în prezent. 

Petentul arată că situația epidemică actuală și faptul că niciuna din locuințele din imobil nu este alimentată cu 

energie electrică în absența certificatului de urbanism solicitat conducerii Primăriei Municipiului B., definesc o stare de 

pericol pentru respectivii proprietari și solicită Comisiei să ”dispună obligarea” Primarului Municipiului B. să semneze 

certificatul de urbanism, cerere care excede competențelor noastre constituționale, legale și regulamentare. 

Totuși, Comisia a decis să solicite Primarului Municipiului B. să dispună de urgență analizarea aspectelor sesizate 

și să identifice modul de soluționare pe care să-l comunice cât mai curând, fundamentat legal, atât petentului cât și 

Comisiei noastre. Comisia, ca organism de lucru al Camerei Deputaților, fără personalitate juridică, nu poate decide 

asupra obligației ”de a face”, dar constată că, deși a formulat adrese de revenire către Primarul Municipiului B., până la 

data întocmirii prezentului raport au trecut mai mult de 170 de zile în care nu a primit răspunsul din partea primăriei 

respective.  

În cursul perioadei de raportare a fost înregistrată la Comisie o petiție care sesizează dificultățile întâmpinate de 

petent în redobândirea prin retrocedare a unui teren agricol.  Domnul O.A. din județul G. (dosarul nr.22.025) menționează 

refuzul nejustificat al comisiei locale de a-l pune în posesie conform unei hotărâri judecătorești definitive, irevocabile și 

investită cu titlu executoriu. Petentul susține că deși a obținut emiterea documentației necesare punerii în posesie și 

eliberării titlului de proprietate pentru suprafața solicitată, comisia locală de fond funciar nu a procedat în consecință. 

Analizând aspectele sesizate, membrii Comisiei au decis sesizarea autorității publice competente, respectiv conducerii 

Instituției Prefectului – Județul G. 
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Ulterior demersurilor inițiate de Comisie, petentul a primit procesul verbal de punere în posesie, precum și titlul 

de proprietate pentru suprafața de teren agricol solicitată.  

În al doilea semestru  al anului 2021 au fost adresate Comisiei 36 petiții cu sesizări vizând probleme din domeniul 

social, în sensul restrâns al termenului. Se adaugă acestora 192 de petiții ce se referă la problematici speciale din domeniul 

educației, în contextul pandemiei, sau la chestiuni care pot afecta domeniul respectiv. Alte 5 petiții sesizează prezumtive 

abuzuri săvârșite de autorități publice în ceea ce privește recunoașterea unor drepturi personale speciale.  

În domeniul social se înregistrează, în continuare, o pondere semnificativă a petiţiilor în care se reclamă aspecte 

vizând relaţiile şi drepturile de muncă, pe locul secund situându-se cele care sesizează abateri, dificultăți sau nelegalități 

din sfera asigurărilor sociale de stat sau a pensiilor de serviciu.  

Organizarea unor concursuri privind ocuparea unor funcții publice și a unor poziții de manageri în unități sanitare 

publice, prin aplicarea unor prevederi pretins viciate sau nerelevante, constituie o temă din ce în ce mai prezentă în 

petițiile adresate Comisiei.  

Profesioniștii care se înscriu în procedurile de selectare a managementului unor instituții publice se consideră 

nedreptățiți sau prejudiciați de reguli considerate nelegale sau nerelevante, într-un mod care aduce atingere interesului 

public.  

Exemplificăm cu petiția domnului P.Ș. (dosarul nr.21.881) care, dorind să participe la concursul pentru ocuparea 

unui post de manager al unui spital clinic de urgență de la nivelul județului C., a constatat că dosarul său de concurs a 

fost invalidat/respins, motivul invocat fiind acela că proiectul său de management este redactat pe mai multe pagini decât 

cele indicate într-un ordin al ministrului Sănătății. De asemenea, petentul a reclamat modul superficial și neobiectiv în 



13 

 

care Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor au evaluat respectarea condițiilor de participare la 

concursul pentru funcția de manager persoană fizică organizat de respectiva unitate sanitară.  

Comisia a decis să solicite conducerii Ministerului Sănătății analizarea sesizărilor petentului și verificarea 

eventualelor aspecte litigioase. Răspunsul instituției sesizate de Comisie ar putea fi calificat ca fiind de eludare a 

responsabilității. Se menționează doar faptul că răspunderea legală pentru aspectele reclamate revine membrilor comisiei 

de concurs. Corpul de control al ministrului remarcă, în principal, că petentul s-a adresat deja instanțelor judecătorești 

competente contestând concursul respectiv, urmând ca acestea să se pronunțe. 

Comisia constată că Tribunalul C. s-a pronunțat prin Sentința civilă nr. 203/2022 din 02.02.2022, prin care dispune 

declararea acestuia ca fiind admis în vederea desfășurării propriu-zise a probelor de concurs în care se evaluează proiectul 

său de management.  

Comisia observă, analizând și această petiție, că unele dintre criteriile formale de admisibilitate a dosarelor de 

concurs pentru ocuparea poziției de manager al spitalelor publice pot determina, prin enunțarea lor neclară, rigidă, ori 

inadecvată scopului, eliminarea unor candidați posibil valoroși pentru sistemul sanitar și pentru asigurarea calității 

serviciilor medicale oferite pacienților.  

Chiar dacă motivele deciziei instanței de fond mai sus indicate pot părea  de natură formală, întreaga situație 

sesizată ridică problema relevanței unora dintre prevederile Ordinului M.S. nr.1520/2016 în raport cu interesul public al 

funcționării optime a unităților sanitare cu paturi. Desigur, urmează să se judece la Curtea de Apel C. recursul în cauza 

respectivă. Însă unele concluzii privind situația arătată pot fi utile în activitatea ministerului de profil.  

Sugerăm și acum emitentului O.M.S.nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare 

a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a 
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Ministerului Sănătății - așa cum am făcut-o și în precedentul nostru raport semestrial cu referire la o altă petiție  - să ia 

în considerare o analiză aprofundată a respectivelor prevederi din perspectiva clarității lor și a asigurării unor condiții 

echitabile de concurs.  

Tot în sfera relațiilor de muncă sunt aduse la cunoștința Comisiei situații în care angajatorul – uneori acesta este 

instituție publică – este acuzat de cenzurarea nelegală sau nesocotirea unor prevederi legale referitoare la drepturi cu 

caracter social. Exemplificăm cu petiția domnului M.D.M., din județul I., (dosarul nr.22.002) care reclamă că, în urma 

îndeplinirii condițiilor de vechime și dat fiind că a primit clasarea ”apt limitat” de la comisia de expertiză medico-militară, 

a depus dosarul de pensionare, însă răspunsul angajatorului a fost de înștiințare că cererea sa urmează a fi analizată printr-

o procedură neprevăzută de lege, o comisie de ”analiză” urmând a se pronunța. Aceeași situație a fost adusă la cunoștința 

Comisiei și de alți petenți.  

Comisia s-a adresat conducerii Ministerului Justiției, solicitând verificarea presupuselor fapte nelegale ale 

conducerii unei instituții aflate în subordonarea sa. Ministerul justifică activitatea noii comisii de analiză a cazurilor 

declarate ”apt limitat” prin nevoia verificării unei eventuale legături de cauzalitate între clasarea medicală și o eventuală 

încetare a raporturilor de serviciu. De altfel, printr-o sentință civilă pronunțată de Curtea de Apel C., efectele deciziei 

conducerii instituției vizate de petent au fost suspendate până la pronunțarea instanței de fond. 

În perioada de referință, unii petenți au reclamat și modul în care managementul unor societăți ignoră prevederile 

legale referitoare la dialogul cu sindicatele, mai ales în privința problemelor litigioase cu salariații. Exemplificăm cu 

petiția domnului T.D.A. (dosarul nr.22.349), lider al unuia din sindicatele organizate la nivelul unei importante societăți 

de transport public de persoane din municipiul B. Acesta a sesizat în mod repetat conducerii respectivei societăți practica 
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sistematică și abuzivă a structurii de profil a societății de a calcula eronat drepturile salariale ale angajaților și de a le 

imputa, cu nesocotirea normelor legale, unele pretinse ”pagube”. 

Comisia s-a adresat conducerii Primăriei B. la finele anului 2021, între timp un conflict de muncă pe scară largă s-

a desfășurat în respectiva societate, având ca motivație o parte din aspectele aduse și la cunoștința noastră, având 

consecința perturbării semnificative a serviciului public de transport în comun. Primarul respectiv nu a răspuns încă nici 

petentului, nici Comisiei. Comisia va insista pentru revenirea la un dialog firesc și responsabil cu respectivul ales local. 

Unele petiții sesizează pretinse neajunsuri legislative în domeniul asigurărilor pentru șomaj. Exemplificăm cu 

situația domnului D.G.L. (dosarul nr.22.110) din județul H., care arată că, în urma unei concedieri colective decise de 

angajatorul său, i-a încetat contractul individual de muncă. Anterior concedierii, petentul a fost ales consilier local, având 

beneficiul indemnizației de ședință prevăzută de lege, suma lunară astfel realizată fiind frecvent mai mică decât 

Indicatorul Social de Referință (ISR). Chiar dacă venitul actual realizat este atât de modest, agenția locală pentru ocuparea 

forței de muncă i-a respins cererea de a beneficia de indemnizația de șomaj, motivul fiind venitul realizat în calitate de 

consilier local. Petentul solicită sprijinul Comisiei în convingerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale să inițieze 

adaptarea legislației din domeniul muncii și protecției sociale. În răspunsul său, ministerul sesizat de Comisie evită un 

răspuns clar și angajant sub motivul că petentul s-a adresat deja Tribunalului H., care urmează să se pronunțe.  

Și în acest caz, instanța judecătorească competentă cu judecarea pe fond a cauzei s-a pronunțat în favoarea 

petentului prin Hotărârea nr.1576/2021 din 17.11.2021, executorie de drept, dispunând anularea actului administrativ 

prin care petentului i se refuza beneficiul indemnizației de șomaj și a venitului de completare și emiterea unei dispoziții 

favorabile.  
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În ultimii ani, Comisia a avut în atenție și situația unor persoane și familii vulnerabile (încadrate în grad de 

handicap, familii cu venituri reduse, etc.) care întâmpină mari dificultăți în a-și materializa dreptul la o locuință socială. 

O situație specială a fost adusă la cunoștința noastră de petentul M.I. (dosarul nr.22.342) din județul B. Acesta, persoană 

încadrată în grad de handicap accentuat, a solicitat primăriei localității de domiciliu o locuință socială încă din anul 1996, 

primind repartiția pentru o locuință cu chirie modică în anul 2009, pentru o perioadă de cinci ani. În anul 2014, când a 

solicitat prelungirea contractului, acesta nu a mai fost perfectat. Ulterior, petentul și familia sa au fost evacuați din 

respectiva locuință. Temeiul legal l-a constituit o prevedere din Legea nr.114/1996 – Legea locuinței, care dispune ca 

persoanele care au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990 să nu poată beneficia de o locuință socială. În cazul 

petentului, acesta a moștenit, împreună cu frații săi, locuința părintească situată în altă localitate și care a fost vândută 

deoarece petentul nu a dispus de resursele financiare necesare pentru a cumpăra părțile de moștenire revenite respectivilor 

frați.  

Comisia constată că unele dintre prevederile Legii locuinței nr.114/1996 au răspuns unor considerente etice la 

momentul adoptării acesteia, însă ulterior aceste rațiuni morale nu se mai verifică în realitate, transformându-se în 

obstacole în realizarea obiectivelor legii. Într-un sfert de secol scurs de la momentul adoptării legii, milioane de cetățeni 

români au moștenit, alături de alți urmași, cote-părți ale locuințelor care au aparținut părinților sau bunicilor lor. Este 

evident că aceste moșteniri nu le-au ameliorat de o manieră semnificativă situația materială și nici nu oferă spațiul locativ 

necesar familiei în situație precară. Observăm încă un motiv pentru a solicita Guvernului României o analiză exhaustivă 

a stocului de locuințe sociale din țară, în vederea unor necesare modificări și completări ale Legii locuinței nr.114/1996. 

În semestrul II al anului 2021, în condițiile pandemiei COVID-19, unele dintre măsurile anunțate de Guvernul 

României și de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, înainte de adoptarea acestora, au provocat reacții de 
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prudență sau de respingere la scară largă din partea societății. Această situație s-a reflectat și într-un mare număr de petiții 

prin care cetățenii solicitau renunțarea la proiectele respective.  

În luna septembrie, înainte de debutul anului școlar 2021-2022, au fost transmise Comisiei un număr de 190 de 

petiții prin care cetățenii respectivi cereau respingerea unor măsuri destinate populației școlare, considerate a fi excesive 

în raport cu realitatea și abuzive în raport cu drepturile și libertățile constituționale. De asemenea, petenții solicitau 

Parlamentului României să cerceteze activitatea Ministerului Educației și Ministerului Sănătății în legătură cu măsurile 

dispuse până la momentul respectiv. Cetățenii solicitau să fie informați despre temeiurile științifice la măsurile anterior 

adoptate atât prin Legea nr.55/2020, cât și prin actele normative ulterioare. Desigur, Comisia a informat pe fiecare petent 

cu privire la prevederile regulamentare aplicabile cererilor lor, oferind îndrumări în domeniile de interes pentru aceștia.  

Alți cetățeni au solicitat Comisiei, așa cum a făcut-o petentul C.A. din județul M. (dosarul nr.21.924) să respingă 

orice măsură privind vaccinarea obligatorie a cetățenilor și să constate că testarea RT-PCR pentru virusul SARS-CoV-2 

nu este validată științific, iar restricțiile impuse în baza rezultatelor testării sunt aberante și neconstituționale. Comisia a 

răspuns acestor cetățeni arătând care sunt competențele și atribuțiile sale constituționale și regulamentare. 

 Remarcăm faptul că, în domeniile de maxim interes pentru grupuri sociale mari, se manifestă o creștere serioasă 

a neliniștii și a nivelului de activare și considerăm că Parlamentul României poate răspunde acestei realități printr-un 

proces lărgit de dezbatere în plen a problemelor care suscită interes și preocupare.  

Dezbaterea unor teme de mare interes pentru cetăţeni în plenul Camerei Deputaţilor ar putea fi reglementată printr-

o procedură parlamentară specială, aşa cum se întâmplă în alte parlamente europene.  
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Comisia a remarcat, în perioada de referință,  creșterea numărului petenților care solicită modificări legislative în 

varii domenii (pensii publice, dialog social, asigurări sociale de sănătate, comunicații, etc.). Au fost adresate, în perioada 

de referință, 56 de petiții cu asemenea solicitări.  

Semnificativ este numărul de 36 de petenți care au contestat proiectele de legi referitoare la implementarea 

tehnologiei 5G, convinși fiind că efectele negative asupra oamenilor vor fi majore. Unii dintre petenți au invocat studii 

medicale sau științifice mai vechi. Alții au reclamat un grad scăzut de transparență manifestat de autoritățile publice, 

inclusiv de comisiile parlamentare de specialitate  și de guvern, în dialogul cu societatea.   

Devine clar faptul că este necesară o evoluție consistentă în reglementarea și organizarea mecanismelor  de 

consultare a publicului pe marile teme de legiferare. Experiența altor parlamente europene, cu un îndelungat exercițiu 

democratic în informarea și consultarea publicului, ar putea fi luată în considerare. Dezbaterea parlamentară consistentă, 

atât în cursul procesului de legiferare, cât și anterior acestuia, ar putea consolida încrederea cetățenilor în soluțiile 

legislative și ar accentua participarea acestora la succesul politicilor publice propuse. 

Din totalul petițiilor cu tematică socială, în sensul larg al termenului, transmise spre analiză și soluționare 

instituțiilor competente, așa cum dispune art.215 din Regulamentul Camerei Deputaților, au fost soluționate favorabil 

petenților 22%.   

În perioada de raportare au  fost adresate Comisiei 7 petiţii privind probleme situate în sfera economică. Unii 

petenţi, persoane fizice și juridice, se referă la faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară nu se implică suficient 

în soluționarea unor situații în care asiguratorii nu își îndeplinesc obligațiile contractuale. Acest aspect este ilustrat de 

petiția domnului S.M din municipiul B. (dosarul nr.22.008), care reclamă refuzul unei societăți de asigurări de a comunica 
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informații privind soluționarea unui dosar de daună auto. Comisia s-a adresat conducerii Autorității de Supraveghere 

Financiară și, urmare a demersurilor inițiate de Comisie, petentul a primit despăgubirea respectivă. 

Comisia a reținut și situația sesizată de domnul T.M. din municipiul O. județ B. (dosar nr.21.879). Petentul reclamă 

posibile abuzuri comise de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) prin refuzul nejustificat de a elibera 

o licență de exploatare a resursei minerale de calcar.  

Analizând aspectele sesizate, membrii Comisiei au decis sesizarea autorității publice competente, respectiv 

Secretariatul General al Guvernului, care a decis declanșarea unei acțiuni de control prin care să fie verificat  modul de 

îndeplinire a atribuțiilor stabilite în sarcina respectivei agenții. 

Comisia primește în continuare și memoriile unor petenți care sunt convinși că, în afara căilor judiciare prevăzute 

de lege, litigiile lor cu alte persoane fizice sau juridice se pot soluționa la nivel parlamentar. Problemele sesizate se referă 

deseori la conflicte care cad în competenţa exclusivă de soluționare a autorităţilor aparţinând puterii judecătoreşti.  

Crește, de asemenea, numărul petenților care solicită Comisiei să ”controleze” și să ”dispună” magistraților                          

(judecători și procurori) un anumit mod de soluționare a chestiunilor cu care au fost sesizați, motivele petenților ținând 

mai ales de aspectele procedurale. Pe cale de consecinţă, petenţii au fost informați asupra limitelor constituționale ale 

activității Comisiei și Parlamentului României, în general. Au fost îndrumaţi să se adreseze instanţelor de judecată 

competente, cu recurgerea la toate căile de atac judiciare disponibile și cu consultarea, în prealabil, a unui avocat. O 

abordare similară a fost adoptată de către Comisie și în cazul sesizării sumare a unor fapte cu posibilă conotaţie penală, 

petenții fiind îndrumaţi să se adreseze documentat organelor de cercetare penală, competente cu investigarea faptelor 

descrise. 
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Aşa cum am mai afirmat în rapoartele noastre semestriale, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 

pentru petiţii a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară activitatea de soluţionare a petiţiilor contând pe o relaţie de cooperare 

loială, cordială şi deschisă cu ministerele şi celelalte autorităţi şi instituţii publice ale statului român. În cele mai multe 

cazuri, colaborarea cu ministerele se desfăşoară în bune condiţii, cu respectarea  termenelor pe care legea le-a stabilit în 

procesul de soluţionare a petiţiilor cetăţenilor. Totuşi, în pofida demersurilor repetate şi insistente ale Comisiei, unele 

dintre petiţiile transmise unor instituții publice au rămas timp îndelungat fără răspuns.  

La data redactării prezentului raport  au rămas 8 petiții pe rolul Comisiei, adică aproximativ 1% din totalul petițiilor 

înregistrate în perioada de referință, urmând să se acţioneze în continuare pentru soluționarea lor (Anexa 5).  

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

Cătăniciu Steluța 
 

 

Anexe: 

Anexa 1 - Statistica petiţiilor pe domenii în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2021. 

Anexa 2 - Statistica petiţiilor pe judeţe în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2021. 

Anexa 3 - Situaţia privind repartizarea petiţiilor către autorităţile publice în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2021. 

Anexa 4 - Situaţia petiţiilor înregistrate în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2021 şi la care nu s-au primit răspunsuri din partea instituţiilor 

sesizate 

Anexa 5 - Situaţia petiţiilor primite în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2021, aflate pe rolul Comisiei la data redactării raportului 
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   Anexa  1  

 

 

Statistica 
petiţiilor pe domenii  

în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2021 

 

 1.  SOCIAL                                                                                  36 

 2.  ÎNVĂŢĂMÂNT                                                                  192 

 3.  DREPTURILE OMULUI                                                     7 

 4.  ADMINISTRAŢIE ŞI INTERNE                                        6 

 5.  APĂRARE  NAȚIONALĂ                                                   2 

 6.  MEDIU  PENITENCIAR                                                  110 

 7.  ECONOMIC                                                                            7 

 8.  JUSTIŢIE                                                                               60 

 9.  AGRICULTURĂ                                                                     1 
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 10.  ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ                                           21 

 11.  CONFLICTE  PERSONALE                                              17 

 12.  DREPTURI  INDIVIDUALE                                               5 

  13.   ACTIVITĂȚI DE CONTROL                                             2 

 14.  ANONIME-PETIŢII ILIZIBILE-AUDIENŢE                 11 

  15.  ADMINISTRAȚIE  CENTRALĂ                                          1 

  16 .  PARLAMENT                                                                       56 

                                                                                    Total petiţii:         534  
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            Anexa 2  

 

Statistica 
petiţiilor pe judeţe 

în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2021 

 

  Judeţul ALBA       4 

  Judeţul ARAD     15 

  Judeţul ARGEŞ    23 

  Judeţul BACĂU    16 

  Judeţul BIHOR     16 

  Judeţul BISTRIȚA-NĂSĂUD    2 

  Judeţul BOTOŞANI     8 

  Judeţul BRĂILA     18 

  Judeţul BRAŞOV    25 

  Judeţul BUZĂU      3 

  Judeţul CARAŞ-SEVERIN        2 

  Judeţul CLUJ    25 

  Judeţul CONSTANŢA   25 

  Judeţul COVASNA      4 

  Judeţul DÂMBOVIŢA   18 

 Judeţul DOLJ    22 

  Judeţul GALAŢI    13 

  Judeţul GIURGIU        15 
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  Judeţul GORJ        4 

  Judeţul HARGHITA     2 

  Judeţul HUNEDOARA     14 

  Judeţul IALOMIŢA       4 

  Judeţul IAȘI     23 

  Judeţul ILFOV                 17 

  Judeţul MARAMUREȘ      7 

  Judeţul MEHEDINŢI     8 

  Judeţul MUREȘ     12 

  Judeţul NEAMȚ       7 

  Judeţul OLT        1 

  Judeţul PRAHOVA   14 

  Judeţul SĂLAJ       1 

  Judeţul SATU-MARE     1 

  Judeţul SIBIU      4 

  Judeţul SUCEAVA               9  

  Judeţul TELEORMAN     1 

  Judeţul TIMIŞ                       11 

  Judeţul TULCEA      16 

  Judeţul VÂLCEA      13 

  Judeţul VASLUI                2 

  Judeţul VRANCEA     12 

  Municipiul BUCUREŞTI                  97 

                                             Total petiţii :   534 



25 

 

    Anexa  3  

 

 

 

 

Situaţia 
privind repartizarea petiţiilor către autorităţile publice 

în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2021 

 

 

1.  CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisii parlamentare 12 

  

   2. GUVERNUL ROMÂNIEI 

Aparatul de lucru al Guvernului 5 

Instituții aflate în subordinea Guvernului 4  

   3.  MINISTERE  

Ministerul Afacerilor Externe   1 

Ministerul Afacerilor Interne   4 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 1 

Ministerul Culturii 2 

Ministerul Educaţiei 3  

Ministerul Finanțelor 1  

Ministerul Justiţiei 13 
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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 2  

Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale            3 

Ministerul Sănătății 5 

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 1 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 1 

   4.  PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ   

Judecătorii     1 

Parchete      1 

   5.  ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 

Consilii județene 1 

Prefecturi   4  

Primării (municipii, oraşe, comune) 11  

  6.   ALTE INSTITUŢII, AUTORITĂȚI și SOCIETĂȚI COMERCIALE 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor                 91 

Administrația Națională ”Apele Române” 2 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale  

București 2 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici 1 
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Agenția Națională de Administrare Fiscală 1 

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul  

Energiei 2 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 1 

Casa Națională de Pensii Publice 2 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate 1 

Colegiul Medicilor din România 1 

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 2 

CFR Călători S.A. 1 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

  Copilului Constanța 1 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

  Copilului Teleorman 1 

EUROINS România 1 

RCS & RDS 1 

Societatea APA NOVA 1 

S.C.  UPET  S.A. 1 

Telekom România Communications 2 
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Anexa 4 

 

 

Situaţia 
petiţiilor cu răspunsuri întârziate* 

înregistrate la comisie în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2021 

 

 

Memorii adresate autorităţilor Puterii Executive : 

• 2 sesizări, înaintate Ministerului Educației, cu întârzieri de 35 și respectiv 91 zile (a răspuns Comisiei, dar 

cu termen întârziat); 

• 3 sesizări, înaintate Ministerului Justiției, cu întârzieri de 35, 45 și respectiv 152 zile (a răspuns Comisiei, 

dar cu termen întârziat); 

• 1 sesizare, înaintată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu întârziere de 83 zile (a răspuns 

Comisiei, dar cu termen întârziat); 

• 3 sesizări, înaintate Ministerului Sănătății, cu întârzieri de 74, 131 și respectiv 139 zile (a răspuns Comisiei, 

dar cu termen întârziat). 

 

Memorii adresate autorităţilor publice locale : 

• 3 sesizări, înaintate Primăriei Municipiului București, cu întârzieri de 75 (a răspuns Comisiei, dar cu termen 

întârziat), 115 și respectiv 143 zile (nu a răspuns Comisiei); 

• 1 sesizare, înaintată Primăriei Sectorului 1 București, cu întârziere de 103 zile (nu a răspuns Comisiei); 

• 1 sesizare, înaintată Primăriei Râmnicu Vâlcea, cu întârziere de 89 zile (a răspuns Comisiei, dar cu termen 

întârziat). 

 

 

 



29 

 

Memorii adresate altor instituţii ale statului : 

• 2 sesizări, înaintate Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ambele cu întârzieri de 200 și 

respectiv 213 zile (nu a răspuns Comisiei); 

• 1 sesizare, înaintată Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu întârziere de 34 zile 

(a răspuns Comisiei, dar cu termen întârziat), 

• 2 sesizări, înaintate Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, cu întârziere de 54 zile (a 

răspuns Comisiei, dar cu termen întârziat) și de 193 zile întârziere (nu a răspuns Comisiei); 

• 1 sesizare, înaintată DGASPC Teleorman, cu întârziere de 26 zile (a răspuns Comisiei, dar cu termen 

întârziat). 

 

 

 

 

* (petiții la care s-au primit răspunsuri după termenul legal și petiții la care nu s-au primit încă răspunsuri) 
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Anexa 5 

 

 

Situaţia 
petiţiilor primite în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2021 

aflate pe rolul comisiei 

  
Nr. 

crt. 

Număr 

dosar 

Numele şi 

prenumele 

- domiciliul -  

Obiectul dosarului Data 

înaintării 

adresei 

Instituţia 

sesizată 

Data 

răspuns 

Zile întârziere 

1. 21.885/ 

7.07.2021 

 

C.A. 

Municipiul B. 

Sesizează o presupusă conduită 

abuzivă a unei societății de 

telefonie din România.  

3.09.2021 

 

3.09.2021 

 

21.02.2022 

 

ANPC 

Răspuns petentă 

Rev-ANPC 

 

- 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

213 zile 

 

 

2. 22.020/ 

06.09.2021 

 

B.G. 

Județul M. 

Petentul sesizează o presupusă 

conduită abuzivă a 

reprezentanților unei societăți de 

telefonie din România prin 

modificarea unilaterală a unui 

contract, dar și prin reaua credință 

a societății în relația cu clienții 

săi. 

16.09.20211 

6.09.2021 

21.02.2022 

ANPC 

Răspuns petent 

Rev-ANPC 

- 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

200 zile 

 

 

 

 

3. 22.099/ 

13.09.2021 

 

S.I.G. 

 

Județul C-S. 

Petentul reclamă o prezumtivă 

faptă de discriminare a cărei 

victimă se consideră și solicită 

Comisiei să ancheteze respectiva 

faptă și să o constate.  

23.09.2021 

 

23.09.2021 

10.02.2022 

1.04.2022 

CNCD 

Răspuns petent 

Rev-CNCD 

Rev-CNCD 

- 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

193 zile 
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4. 22.327/ 

02.11.2021 

 

O asociație de 

Proprietari din 

Municipiul B. 

Petentul reclamă faptul că, deși a 

făcut toate demersurile necesare 

în vederea obținerii Certificatului 

de urbanism din partea Primăriei 

Municipiului  B, acesta a rămas 

nesemnat, chiar dacă termenul 

legal de soluționare a expirat.  

 

12.11.2021 

 

12.11.2021 

 

1.04.2022 

Primăria B. 

Răspuns petent 

Rev-Primăria B. 

- 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

 

143 zile 

5. 22.342/ 

15.11.2021 

(Petentul a 

revenit în 

11.04.2022) 

M.I. 

Județul B. 

Petentul a fost evacuat din locuința 

socială în care locuia, dat fiind 

faptul că a vândut o locuință 

moștenită după anul 1990, așa cum 

prevede Legea nr.114/1996 Legea 

locuinței. Petentul solicită sprijinul 

Comisiei.  

24.11.2021 

15.04.2022 

15.04.2022 

Răspuns petent 

Primăria B. 

Răspuns petent 

 

 

→ 

 

 

În termen 

6. 22.349/ 

22.11.2021 

 

T.D.A. 

Județul I. 

Petentul, angajat al unei societăți 

de transport public, reclamă 

conducerea societății respective 

pentru refuzul de a analiza și 

soluționa reclamația sa privind 

greșelile sistematice în calculul 

drepturilor salariale ale 

angajaților. De asemenea, reclamă 

și imputarea abuzivă a unei mari 

cantități de combustibil.  

10.12.2021 

 

10.12.2021 

 

24.03.2022 

Primăria B. 

Răspuns petent 

Rev-Primăria B. 

 

- 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

115 zile 

7. 22.388/ 

13.12.2021 

 

M.L. 

Municipiul B. 

Petenta susține că, împreună cu 

majoritatea locatarilor, l-a rugat în 

repetate rânduri pe președintele de 

bloc să monteze repartitoare, dar 

au fost refuzați de fiecare dată cu 

ostilitate.  

22.12.2021 

 

 

22.12.2021 

 

 

Primăria 

Municipiului B1 

Răspuns petentă 

- 
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 1.04.2022 Rev-Primăria 

Municipiului B1 

→ 103 zile 

8. 22.389/ 

13.12.2021 

 

 

A.G. 

Municipiul R-V. 

Petentul, posesor al unui certificat 

de proprietate emis de o societate 

comercială, reclamă faptul că în 

cei 30 de ani trecuți de la data 

înmatriculării la Registrul 

Comerțului, nu a primit dividende. 

În acest sens, s-a adresat de mai 

multe ori conducerii societății 

respective, de la care nu a primit 

niciun răspuns.  Petentul solicită 

Comisiei să dispună măsuri legale 

pentru ieșirea din impasul creat. 

22.12.2021 

 

 

22.12.2021 

 

1.04.2022 

Societatea 

Comercială 

Răspuns petent 

Rev-Societatea 

Comercială 

- 

 

 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

 

 

103 zile 

 

 

 
             


