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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 26 octombrie 2021  
 

La şedinţa Comisiei din 26 octombrie 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, Goleac Nicoleta-Matilda – membru, 

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

Longher Ghervazen – membru și Todosiu Beniamin - membru. Au fost prezenți online:                   

Apjok Norbert – membru și 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.  Analiza dosarelor intrate la Comisie în perioada 18 - 22 octombrie 2021. 

2. Situația petițiilor care au fost înaintate de către Comisia noastră autorităților 

competente și de la care nu s-au primit răspunsuri, în termen legal. 

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

4. Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi: 

Doamna președinte Cătăniciu Steluța a propus plenului Comisiei ca și procedură de 

lucru, să se treacă direct la sesiunea de vot pe grupuri de câte 6 și respectiv 7 dosare, 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, atât de la marginal 1 la marginal 6, cât și de la marginal 7 la marginal 13, 

propunerile privind modul de soluționare au fost supuse la vot și au fost adoptate – în 

unanimitate – de către membrii Comisiei.  
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La punctul doi al ordinii de zi:  

Membrii Comisiei au luat act de conținutul borderoului întocmit, observând un număr 

mare de zile de întârziere în cazul unor petiții înaintate atât conducerilor unor ministere, cât și 

a unor instituții ale administrației publice, centrale și locale. Dintre acestea, se remarcă o mare 

întârziere în a răspunde Comisiei din partea Ministerului Sănătății și a Direcției de Sănătate 

Publică București, cu referire la o anumită petiție. Doamna președinte Cătăniciu Steluța și-a 

exprimat nemulțumirea față de această situație, fiind de părere că o astfel de atitudine este 

inacceptabilă atât față de instituția Parlamentului, cât și față de cetățeni.  

Prin urmare, doamna președinte Cătăniciu Steluța a propus plenului Comisiei 

amânarea discuțiilor de la punctul doi al ordinii de zi, pentru săptămâna următoare, în vederea 

stabilirii unui mod de acțiune al Comisiei. Supusă la vot, această propunere a fost adoptată – 

cu unanimitate de voturi – de către membrii Comisiei. 

La punctul ”Diverse”:  

Membrii Comisiei au fost informați asupra faptului că Proiectul de Raport al Comisiei 

pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe Semestrul I al anului 2021 a fost 

redactat, precum și cele cinci anexe ale acestuia, urmând ca acest raport să le fie adus la 

cunoștință electronic pentru a fi analizat, eventualele observații putând fi transmise – în scris – 

pe adresa de email a Comisiei noastre, pe parcursul acestei săptămâni.  

Doamna președinte Cătăniciu Steluța și-a exprimat acordul față de cele menționate mai 

sus, solicitând staff-ului Comisiei să asigure suportul tehnic și a propus ca – în ședința de 

săptămâna viitoare – acesta să fie înscris pe ordinea de zi a ședinței Comisiei, spre dezbatere 

și adoptare, în forma sa finală, apoi să fie transmis Biroului Permanent al Camerei Deputaților. 

Supusă la vot, această propunere a fost adoptată în unanimitate de către membrii Comisiei. 

Tot la punctul ”Diverse”, doamna președinte Cătăniciu Steluța a propus plenului ca, pe 

viitor, situația petițiilor propuse spre clasare să fie în continuare prezentată membrilor Comisiei 

în ședința de plen a acesteia, urmând ca petițiile care înregistrează întârzieri din partea 

instituțiilor sesizate, să urmeze procedura anterioară. Membrii Comisiei și-au exprimat acordul 

asupra celor mai sus menționate.  

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 


