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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 13 septembrie 2022 

 
La şedinţa Comisiei din 13 septembrie 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, Prunean Alin Costel – membru, Tobă Francisc 

– membru și Todosiu Beniamin – membru.  

Lucrările comisiei au fost conduse de doamna vicepreşedinte Tănăsescu Alina 

Elena. 

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

1.   Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  5 – 9 septembrie 2022 

2.   Activitate pe subcomisii de analiză. 

3.   Diverse. 

La primul punct al ordinii de zi: 

Doamna vicepreședinte Tănăsescu Alina Elena a supus atenției plenului 

situația dosarelor intrate la Comisie în perioada 5 - 9 septembrie 2022, în număr de 23 

petiții și a propus prezentarea acestor dosare de către consilierii Comisiei, așa cum au 

fost trecute în borderoul de ședință, după care să se procedeze la sesiunea de vot, 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 23 inclusiv, dosarele au fost prezentate de 

către cei trei consilieri și un expert ai Comisiei, precum și modul de soluționare propus 

de cele trei subcomisii de analiză, care, supuse la vot au fost adoptate – în unanimitate 

– de către membrii Comisiei.  
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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. 

La punctul ”Diverse”  membrii Comisiei au fost informați asupra solicitării ce a 

fost adresată Comisiei de către persoana privată de libertate P.V.I., aflat în custodia 

Penitenciarului G., aceea de a fi audiat la penitenciarul unde își execută pedeapsa 

privativă de libertate de către un reprezentat al Comisiei noastre. De menționat faptul că 

petentul s-a adresat Comisiei noastre cu mai multe petiții, începând din anul 2017 și 

până în prezent, având mai multe solicitări pe diverse probleme. 

Față de această situație, domnul deputat Todosiu Beniamin și-a exprimat 

acordul să se deplaseze la Penitenciarul G., pentru a da curs solicitării petentului.                             

De asemenea, domnul deputat Lasca Mihai Ioan și-a exprimat și dânsul disponibilitatea. 

Doamna vicepreședinte Tănăsescu Alina Elena a supus la vot solicitarea 

petentului. În urma votului exprimat, solicitarea este adoptată cu unanimitate de voturi, 

urmând să se facă demersurile necesare deplasării. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul „Diverse”, 

doamna vicepreşedinte Tănăsescu Alina Elena a declarat şedinţa închisă. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Cătăniciu Steluța 

 


