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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 25 mai 2022 

 
La şedinţa Comisiei din 25 mai 2022 au participat fizic la sediul Comisiei membrii 

Comisiei: Cătăniciu Steluța – preşedinte, Focșa Dumitru-Viorel – vicepreședinte, Goleac 

Nicoleta-Matilda – vicepreședinte, Tănăsescu Alina Elena – vicepreşedinte, Dumitrescu 

Raluca Giorgiana – secretar, Roman Nicolae – secretar, Aelenei Dănuț – membru, Apjok 

Norbert – membru, Balan Ioan – membru, Barbu Costel – membru, Ionescu George – 

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

membru,  Tobă Francisc - membru și Todosiu Beniamin – membru. A fost absent domnul 

deputat Prunean Alin Costel – membru. 

Lucrările comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Cătăniciu Steluța. 

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

1. Dezbaterea și adoptarea Raportului de activitate al Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, corupției și pentru petiții pe Semestrul II al anului 2021.  

2.  Analiza dosarelor intrate la Comisie în perioada 16 - 20 mai 2022. 

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

4.  Diverse. 

În debutul ședinței, doamna președinte Cătăniciu Steluța a informat plenul Comisiei că la 

dezbaterea primului punct este prezent domnul Z.I., președintele unui ONG din Municipiul B. 

Acesta a solicitat să asiste la ședința Comisiei – în calitate de persoană acreditată de Camera 

Deputaților.  

La primul punct al ordinii de zi, doamna preşedinte Cătăniciu Steluța a invitat un 

consilier al Comisiei să prezinte, pe scurt, Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, corupției și pentru petiții pe Semestrul II al anului 2021, urmând ca ulterior, dacă 

nu mai sunt completări sau observații, să se supună votului. 

Consilierul desemnat a prezentat raportul semestrial menționând următoarele aspecte: 

•  Comisia și-a desfășurat activitatea în Semestrul II al anului 2021 în 46 de 

ședințe, în plenul său și în cele trei subcomisii de analiză; 

•  în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2021 la Comisie s-au înregistrat 534 de petiții 

formulate atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice. Se constată o creștere de 22 % 

a numărului petițiilor primite la Comisie, față de semestrul anterior; 
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• dintre domeniile mai importante, se menționează că la Comisie au fost 

înregistrate un număr semnificativ de petiții din domeniul mediului penitenciar. În total s-au 

primit la Comisie 123 de 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 la 

condițiile de executare a pedepselor, la conduita personalului de deținere sau la prezumtiva 

încălcare a unor drepturi ale persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate.                   

În alte petiții se reclamă – conform afirmațiilor petenților – 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, 

nesoluționarea corectă a unor plângeri făcute atât la nivelul comandamentelor de deținere, cât 

și la conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor și neaprobarea cererii lor de a fi 

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

aceste situații, se remarcă o colaborare bună a Comisiei cu instituția Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, 30 % din totalul petițiilor prin care s-a solicitat transferul în alte unități de 

penitenciar fiind soluționate favorabil.   

•  un număr de 60 de petiții cu probleme în ceea ce vizează domeniul justiției, 

având ca tematică – în principal – presupuse abuzuri ce ar fi fost săvârșite de către magistrați 

(procurori și judecători), anchete efectuate incomplet, unele finalizate dar cu soluții 

considerate de petenți ca fiind nelegale, pronunțări de condamnări netemeinice de către 

instanțele de judecată, prezumtive încălcări ale deontologiei profesionale, diverse aspecte 

privind încălcarea prevederilor procedurale penale și civile sau încălcarea dreptului la apărare 

în faza de urmărire penală. Având în vedere că reclamațiile vizând conduita magistraților 

(judecători și procurori) nu pot face obiectul analizei Comisiei, competențele legale revenind 

Inspecției Judiciare, o parte din aceste petiții au fost înaintate spre analiză și soluționare 

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 ceea ce privește domeniul social, în perioada de referință s-au înregistrat 36 

de petiții, o pondere semnificativă având cele în care se reclamă aspecte vizând relațiile și 

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; au fost soluționate 

favorabil 22 %.               

• în condițiile pandemiei COVID-19, unele dintre măsurile anunțate de Guvernul 

României și Comitetul Național pentru Situații de Urgență, înainte de adoptarea acestora, au 

provocat reacții de 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. 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. 

Alți cetățeni au solicitat Comisiei să respingă orice măsură privind vaccinarea obligatorie a 

cetățenilor, făcând referire și la neîncrederea testărilor pentru virusul SARS-CoV-2; 
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• 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. Din 

analiza unui caz adresat Comisiei noastre, se poate observa 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. Întreaga situație sesizată ridică problema relevanței unora dintre 

prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.1520/2016 în raport cu interesul public al 

funcționării optime a unităților sanitare cu paturi.  

• în perioada de referință s-a observat o creștere a numărului petenților care 

solicită modificări legislative în varii domenii. Se remarcă faptul că în 36 de petiții  se contestă 

proiectul de implementare a tehnologiei 5G, petenții fiind convinși de efectele negative asupra 

oamenilor; 

• pe rolul Comisiei, mai există în prezent 8 petiții din cele 534 înregistrate în 

Semestrul al II-lea al anului 2021, urmând ca și acestea să fie soluționate în perioada 

următoare. 

Urmare prezentării Raportului de activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 

corupției și pentru petiții pe Semestrul II al anului 2021 și nefiind alte obiecții și propuneri cu 

privire la conținutul acestuia, doamna președinte Cătăniciu Steluța a supus la vot respectivul 

raport, acesta fiind adoptat – în unanimitate - de către membrii Comisiei, urmând să fie 

transmis Biroului Permanent în vederea prezentării lui în plenul Camerei Deputaţilor. 

La punctul doi al ordinii de zi, doamna președinte Cătăniciu Steluța a supus atenției 

plenului situația dosarelor intrate la Comisie în perioada 16 - 20 mai 2022, în număr de 8 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.  

Astfel, de la marginal 1 la marginal 8, propunerile privind modul de soluționare au fost 

supuse la vot și au fost adoptate – în unanimitate – 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 ridicate 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 

 


