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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 29 decembrie 2020  

 

La şedinţa (online) din 29 decembrie 2020 au participat membrii comisiei, 

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

Dumitrescu Raluca Giorgiana – secretar, Rasaliu Marian Iulian – membru, Todosiu 

Beniamin - membru, Prunean Alin Costel - membru, Konczei Csaba – membru, Ionescu 

George – membru, Barbu Costel – membru, Balan Ioan – membru și Longher 

Ghervazen – membru.  

De menționat faptul că în ziua de 29 decembrie 2020 a fost prezentă fizic la 

sediul Comisiei doamna deputat Cătăniciu Steluța – preşedinte. 

Lucrările comisiei au fopst conduse de doamna preşedinte Cătăniciu Steluța. 

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

1. Activitate pe subcomisii de analiză. 

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 14 - 24 decembrie 2020.  

                  3. Diverse.      

La primul punct al ordinii de zi:  

Membrii Comisiei și-au exprimat acordul privind repartizarea acestora în 

cele trei subcomisii de analiză, după cum urmează: 

Pentru Subcomisia I, având ca domenii de activitate – Justiție, Parchet-

Direcția Națională Anticorupție, Apărare Națională, Administrație și Interne, Prefecturi și 

Autorități Publice Locale, și-au exprimat acordul: doamna deputat Tănăsescu Alina 

Elena – vicepreşedinte; doamna deputat Dumitrescu Raluca Giorgiana – secretar și 

domnul deputat Prunean Alin Costel – membru. 

irina.lacatusu
New Stamp



 

2 

 

Pentru Subcomisia II, având ca domenii de activitate – Finanțe, 

Economie, Comerț, Turism, Întreprindeeri Mici și Mijlocii, Transporturi și Comunicații, 

Agricultură, Mediu, Ape și Silvicultură, Dezvoltare Regională, și-au expărimat acordul: 

domnul deputat Todosiu Beniamin – membru; domnul deputat Konczei Csaba – 

membru și domnul deputat Rasaliu Marian Iulian – membru. 

Pentru Subcomisia III, având ca domenii de activitate – Drepturile 

Omului, Muncă, Protecție Socială, Cultură, Culte, Sănătate, Sport, Educație și 

Cercetare, și-au exprimat acordul: domnul deputat Longher Ghervazen – membru; 

domnul deputat Balan Ioan – membru; domnul deputat Barbu Costel – membru și 

domnul deputat Ionescu George – membru. 

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

supus atenției plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în zilele de 14 – 24 

decembrie 2020, în număr de 9. Conform procedurii stabilite, fiecare punct din 

respectivul borderou cuprinzând dosarele din perioada susmenționată a fost prezentat 

de consilierii comisiei și apoi propunerile privind modul de soluționare au fost supuse 

votului plenului Comisiei.  

S-au prezentat dosarele din perioada susmenționată, respectiv:                        

nr. 21.411 din 14 decembrie 2020, adresat Comisiei noastre de către doamna A.A. din 

Municipiul Galați, județul Galați; nr. 21.412 din 14 decembrie 2020, adresat Comisiei 

noastre de către numitul F.D.I.E. aflat în custodia Penitenciarului Mărgineni, județul 

Dâmbovița; nr. 21.413 din 14 decembrie 2020, adresat Comisiei noastre de către 

doamna B.I. din Municipiul Bârlad, județul Vaslui; nr. 21.414 din 14 decembrie 2020, 

adresat Comisiei noastre de către numitul P.D. aflat în custodia Penitenciarului Giurgiu, 

județul Giurgiu; nr. 21.415 din 14 decembrie 2020, adresat Comisiei noastre de către 

numitul G.C.I. aflat în custodia Penitenciarului Constanța-Poarta Albă, județul 

Constanța; nr. 21.416 din 14 decembrie 2020, adresat Comisiei noastre de către 

numitul G.N. aflat în custodia Penitenciarului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți; 

nr. 21.417 din 14 decembrie 2020, adresat Comisiei noastre de către numitul Z.C.N.A. 

aflat în custodia Penitenciarului Deva, județul Hunedoara; nr. 21.418 din 21 decembrie 
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2020, adresat Comisiei noastre de către numitul R.C.A. aflat în custodia Penitenciarului 

Mărgineni, județul Dâmbovița și nr. 21.419 din 21 decembrie 2020, adresat Comisiei 

noastre de către numitul D.R.G. aflat în custodia Penitenciarului Focșani, județul 

Vrancea. 

Supuse la vot, propunerile privind modul de soluționare al tuturor 

dosarelor susmenționate, au fost adoptate în unanimitate de către membrii Comisiei. 

La punctul ”Diverse” doamna președinte Cătăniciu Steluța a propus 

membrilor Comisiei analizarea posibilității modificării - în Regulamentul Camerei 

Deputaților – a termenului de 10 zile prevăzut pentru soluționarea petițiilor, urmând ca 

această chestiune sa fie dezbătută ulterior. 

   De asemenea, tot la punctul ”Diverse” doamna președinte Cătăniciu 

Steluța a propus plenului programul de activitate al Comisiei pe perioada vacanței 

parlamentare, respectiv în perioada 25 – 28 ianuarie 2021, după cum urmează:  

    Astfel, pentru luna ianuarie 2021 au fost propuse zilele de  25, 26, 27 și 

28 cu următorul program de activitate : 

1.  Analiza dosarelor intrate la Comisie în perioada 30 decembrie 2020 -                   

22 ianuarie 2021. 

2.    Activitate pe subcomisii de analiză. 

3.    Diverse. 

        Supusă la vot, propunerea este 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 
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