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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 2022 

 
La şedinţa Comisiei din 26 octombrie 2022 au participat fizic la sediul Comisiei 

membrii Comisiei: Cătăniciu Steluța – preşedinte, Goleac Nicoleta-Matilda – 

vicepreședinte, Focșa Dumitru-Viorel – vicepreședinte, Dumitrescu Raluca Giorgiana – 

secretar, Roman Nicolae – secretar, Aelenei Dănuț - membru, Balan Ioan – membru, 

Barbu Costel – membru, Ionescu George – membru, Konczei Csaba – membru,                 

Lasca Mihai Ioan – membru, Prunean Alin Costel – membru și Tobă Francisc – membru. 

Sunt absenți doamna deputat Tănăsescu Alina Elena – vicepreşedinte și domnii deputați 

Apjok Norbert, Longher Ghervazen și Todosiu Beniamin – membrii. 

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 17 - 21 octombrie 2022 și a 

tabelului special al clasărilor propuse. 

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 17 - 21 octombrie 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 este adoptată – în unanimitate – de către membrii 

Comisiei.  

Astfel, de la marginal 1 la marginal 3; de la marginal 5 la marginal 7 și de la 

marginal 8 la marginal 10 propunerile privind modul de soluționare au fost supuse la vot și 

au fost adoptate – în unanimitate – de către membrii Comisiei.  

La marginal 4 din borderoul de ședință cuprinzând cele 107 petiții adresate 

Comisiei prin poșta electronică și în care se reclamă implementarea tehnologiei 5G și 

prezumtivele efecte nocive ale acesteia asupra mediului și persoanei umane, doamna 
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consilier E.D. a precizat faptul că acestea nu respectă prevederile art.212 din 

Regulamentul Camerei Deputaților (petițiile să fie semnate și să conțină domiciliul 

petiționarilor sau al unuia dintre petiționari) și potrivit Legii nr.233/2002 pentru aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr.27/2002, art.7 ”petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute 

datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, potrivit 

prezentei ordonanțe”. 

Doamna președinte Cătăniciu Steluța a menționat faptul că, în cazul acestor 

petiții, secretariatul Comisiei a informat petiționarii, pe fiecare în parte, că petițiile 

transmise de aceștia nu respectă prevederuile art.212 din Regulamentul Camerei 

Deputaților și prin poștă electronică aceștia au fost invitați să retransmită petițiile, dar care 

să cuprindă atât semnătura, cât și precizarea domiciliului. Cu toate acestea, petiționarii nu 

au mai revenit la Comisie cu o nouă petiție care să respecte condițiile de admisibilitate și 

astfel acestea au fost propuse spre clasare. 

În acest context, doamna președinte Cătăniciu Steluța l-a invitat pe domnul 

vicepreședinte Focșa Dumitru Viorel să ia cuvântul pentru a-și exprima punctul de vedere. 

Domnul deputat Focșa Dumitru Viorel – vicepreședinte al Comisiei, referindu-se la 

cele 107 petiții înscrise în tabel și având ca obiect nemulțumiri cu privire la implementarea 

tehnologiei 5 G, a negat informația primită de către consilierul care a lucrat dosarele și 

anume că toate acestea ar fi sosit nesemnate sau în care petenții nu-și precizează 

domiciliul și prin urmare, a solicitat să i se prezinte dosarele de la marginal 2 și marginal 

67 din tabelul respectiv, afirmând și faptul că cei doi petiționari ar trebui să fie audiați în 

plenul Comisiei. Cele două dosare au fost aduse și prezentate doamnei președinte 

Cătăniciu Steluța și ulterior domnului vicepreședinte Focșa Dumitru Viorel, observându-se 

faptul că ambele petiții sunt într-adevăr nesemnate. 

De asemenea, domnul vicepreședinte Focșa Dumitru Viorel a propus amânarea 

discuțiilor cu privire la cele 107 petiții înscrise în tabelul special.  

                   La sfârșitul dezbaterii punctului 1 din ordinea de zi, domnul deputat Focșa Dumitru 

Viorel a afirmat că a realizat o filmare, membrii Comisiei nefiind anunțați că vor fi filmați și 

nici nu au observat acest lucru. Deși doamna președinte Cătăniciu Steluța a încercat încă 

o dată să expună situația celor 107 petiții propuse pentru clasare, menționând și faptul că 

trebuie păstrată confidențialitatea tuturor discuțiilor în această Comisie, având în vedere 

datele cu caracter personal al petiționarilor și problematica expusă de către aceștia în 

petițiile lor, domnul vicepreședinte Focșa Dumitru Viorel a continuat să filmeze și să 

poarte un dialog aprins cu președintele Comisiei, întrerupând procedura de votare a 

propunerii formulate de dânsul, aceea de amânare a discuțiilor celor 107 dosare. Doamna 

președinte Cătăniciu Steluța și-a exprimat regretul față de această situație creată și față 

de atitudinea, în opinia sa, ofensatoare și provocatoare a domnului vicepreședinte Focșa 

Dumitru Viorel, care a și părăsit sala de ședință înainte de încheierea procedurii de vot. 

În ceea ce privește propunerea domnului vicepreședinte Focșa Dumitru Viorel, 

aceea de amânare a discuțiilor pe marginea aspectelor sesizate în cele 107 dosare 

propuse pentru clasare și care nu respectă condițiile de admisibilitate prevăzute la art.212 

din Regulamentul Camerei Deputaților, doamna președinte Cătăniciu Steluța a supus la 
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vot respectiva propunere, aceasta fiind respinsă cu unanimitate de voturi de către membrii 

Comisiei. Astfel, doamna președinte Cătăniciu Steluța a supus la vot propunerea de 

clasare a celor 107 petiții care nu respectă condițiile de admisibilitate prevăzute la art.212 

din Regulamentul Camerei Deputaților. Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de 

voturi această propunere de clasare. 

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 și-au exprimat nemulțumirea față de 

faptul că au fost înregistrați audio-video fără a li se solicita acordul și având în vedere 

specificul Comisiei, prin faptul că petițiile adresate Comisiei conțin date cu caracter 

personal care sunt protejate de legislația internă și europeană. Prin urmare, doamna 

secretar Dumitrescu Raluca a propus sesizarea Biroului Permanent al Camerei 

Deputaților, prin care să fie înștiințat de faptul că domnul deputat Focșa Dumitru Viorel – 

vicepreședinte al Comisiei a realizat o filmare în timpul desfășurării prezentei ședințe a 

Comisiei, punând în pericol întreaga activitate a acesteia. Este de menționat faptul că,  

atât datele cu caracter personal al petiționarilor, cât și discuțiile purtate în plenul Comisiei 

referitoare la problematicile cu care aceștia au sesizat Comisia, sunt protejate prin efectul 

legislației europene și naționale în materie. 

Supusă la vot, propunerea de sesizare a Biroului Permanent al Camerei 

Deputaților a fost adoptată, în unanimitate, de către membrii 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 

 


