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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 7 aprilie 2021  
 

La şedinţa Comisiei din 7 aprilie 2021 au participat fizic la sediul Comisiei membrii 

Comisiei: Cătăniciu Steluța – preşedinte, Tănăsescu Alina Elena – vicepreşedinte,                    

Badiu Georgel – vicepreședinte, Dumitrescu Raluca Giorgiana – secretar, Roman Nicolae – 

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

Lasca Mihai Ioan – membru și Todosiu Beniamin – membru. Au fost prezenți online domnii 

deputați Apjok Norbert, Konczei Csaba, Longher Ghervazen și  Prunean Alin Costel – membrii. 

A fost absentă doamna deputat Goleac Nicoleta-Matilda – 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 22 martie – 2 aprilie 2021. 

2. Prezentarea Raportului de activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 

corupției și pentru petiții pe Semestrul II al anului 2020. 

3. Activitate pe subcomisii de analiză. 

4. Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi:  

Doamna președinte Cătăniciu Steluța a supus atenției plenului situația dosarelor intrate 

la Comisie în perioada 22 martie – 2 aprilie 2021, invitând cei trei consilieri ai 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. În perioada de referință s-au înregistrat la Comisie un număr de                           

13 petiții. Din totalul acestora, s-au făcut observații cu privire la propunerile privind modul de 

soluționare al petițiilor înregistrate cu nr.21.685 adresat Comisiei noastre de către domnul R.A. 

din județul Buzău;  nr.21.688 adresat Comisiei noastre de către doamna L.I. din județul Buzău și 
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nr.21.689 adresat Comisiei noastre de către doamna V.D din județul Galați. În toate cele trei 

cazuri, membrii Comisiei au hotărât - cu unanimitate de voturi - transmiterea unui răspuns 

petiționarilor, fie pentru a completa petiția cu mai multe informații privind cazul sesizat sau cu 

documente justificative, fie pentru a le aduce la cunoștință petenților faptul că aspectele 

sesizate exced atribuțiilor constituționale ce revin Comisiei noastre, în sensul că în conformitate 

cu prevederile art.1, alin.4 din Constituția României, Camera Deputaților nu are în subordine 

reprezentanți ai autorităților judecătorești, judecători sau procurori. De asemenea, 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 cu soluționarea 

cauzelor litigioase.  

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă și prezentate plenului de 

către cei trei consilieri, membrii Comisiei şi-au exprimat acordul - cu unanimitate de voturi - faţă 

de soluţiile propuse. 

La punctul doi al ordinii de zi, respectiv prezentarea Raportului de activitate al 

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe Semestrul II al anului 2020, 

membrii Comisiei au luat act de conținutul acestui raport, urmând ca ulterior să-l poată studia în 

amănunt. Doamna președinte Cătăniciu Steluța a propus amânarea discuțiilor pe marginea 

celor înscrise în respectivul raport pentru săptămâna viitoare, membrii Comisiei putând să 

propună – dacă este cazul – modificări sau completări. De asemenea, doamna președinte 

Cătăniciu Steluța a propus o completare în fraza de final a raportului, referitor la întârzierile 

înregistrate în răspunsurile autorităților și instituțiilor publice. De asemenea, având în vedere 

atribuțiile constituționale ale Camerei Deputaților, în cazul în care un petiționar sesizează o 

presupusă faptă prevăzută și sanționată de legea penală, Comisia îl va îndruma să se 

adreseze, în nume propriu, conform prevederilor legii penale, organelor de cercetare penală cu 

toate dovezile de care dispune. Nu în ultimul rând, membrii Comisiei au fost de acord  cu 

propunerea formulată, în funcție de analiza fiecărei petiții. 

La punctul trei 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 


