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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din 2 martie 2022 

 
La şedinţa Comisiei din 2 martie 2022 au participat fizic la sediul Comisiei:                   

Cătăniciu Steluța – preşedinte, Tănăsescu Alina Elena – vicepreşedinte, Badiu Georgel – 

vicepreședinte, Goleac Nicoleta-Matilda – vicepreședinte, Dumitrescu Raluca Giorgiana – 

secretar, Roman Nicolae – secretar, Balan Ioan - membru,  Barbu Costel – membru, Ionescu 

George – membru, Konczei Csaba – membru, Lasca Mihai Ioan – membru, Longher 

Ghervazen– membru, Prunean Alin Costel - membru și Todosiu Beniamin – membru. A fost 

prezent online domnul deputat Apjok Norbert – 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 21 - 25 februarie 2022. 

2.  Documentare și consultare în cele trei subcomisii de analiză. 

3.  Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi, doamna președinte Cătăniciu Steluța a supus 

atenției plenului situația dosarelor intrate la Comisie în perioada 21 - 25 februarie 2022, în 

număr de 10 petiții și a propus plenului să se procedeze direct la sesiunea de vot, atât pe 

baza informațiilor cuprinse în borderoul de ședință primit de către fiecare membru al Comisiei 

prin e-mail și fizic în mapa de ședință, cât și pe baza propunerilor făcute de către fiecare 

subcomisie de analiză în parte. Supusă la vot, această procedură a fost adoptată                               

– în unanimitate – de către membrii Comisiei.  

Înainte de a se trece la procedura de vot, membrii Comisiei au fost informați de către 

consilierul căruia i-au fost repartizate petițiile de la marginal 2 și marginal 3, asupra 

aspectelor semnalate de către cei doi petiționari și a propunerilor Subcomisiei I de analiză 

privind modul lor de soluționare, cu toate precizările necesare privind cele două cazuri. 
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În continuare, doamna președinte Cătăniciu Steluța a supus votului Comisiei 

propunerile privind modul de soluționare a celor 10 petiții, inclusiv și cele de la marginal                    

2 și 3, acestea fiind adoptate cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei.   

La punctul doi 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 

 


