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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din 29 martie 2022 

 
La şedinţa Comisiei din 29 martie 2022 au participat fizic la sediul Comisiei:                   

Cătăniciu Steluța – preşedinte, Tănăsescu Alina Elena – vicepreşedinte, Badiu Georgel – 

vicepreședinte, Goleac Nicoleta-Matilda – vicepreședinte, Dumitrescu Raluca Giorgiana – 

secretar, Roman Nicolae – secretar, Balan Ioan - membru,  Barbu Costel – membru,                  

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

Longher Ghervazen – membru,  Prunean Alin Costel - membru și Todosiu Beniamin – 

membru. A fost prezent online domnul deputat Apjok Norbert - membru. 

Lucrările comisiei au fost conduse de doamna vicepreşedinte Goleac Nicoleta-

Matilda. 

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

1.  Analiza dosarelor intrate la Comisie în perioada 21 - 25 martie 2022. 

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

3.  Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi:  

Doamna vicepreședinte Goleac Nicoleta-Matilda a supus atenției plenului situația 

dosarelor intrate la Comisie în perioada 21 - 25 martie 2022, în număr de 15 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 a fost adoptată – în unanimitate – de către membrii 

Comisiei.  

Astfel, de la marginal 1 la marginal 15, propunerile privind modul de soluționare au 

fost supuse la vot și au fost adoptate – în unanimitate – de către membrii Comisiei.  

La punctul doi 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. 

La punctul ”Diverse”, doamna consilier Dumitru Elena referindu-se la răspunsul 

Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci - deja transmis pe adresele personale ale tuturor 

membrilor Comisiei - la o petiție mai veche adresată Comisiei de către domnul C.T.A. din 
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Municipiul București, a explicat mai pe larg situația expusă de petiționar în conținutul petiției 

sale și documentele atașate acesteia.  Urmare acestei prezentări și luându-se act și de 

răspunsul primit din partea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, membrii Comisiei                             

au hotărât  – cu unanimitate de voturi – ca acest răspuns să fie înaintat petentului                     

precizându-i-se faptul că dacă instanțele judecătorești s-au pronunțat deja, Comisia noastră 

nu poate modifica hotărârile acestora și nu le poate comenta. De asemenea, observațiile și 

propunerile de natură legislativă cu referire la Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, 

republicată, pot fi adresate de către petiționar comisiei parlamentare competente și anume 

Comisiei pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților sau Ministerului Economiei.  

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

doamna vicepreşedinte Goleac Nicoleta-Matilda a declarat şedinţa închisă. 

 

 

V I C E P R E Ş E D I N T E, 
 

Goleac Nicoleta-Matilda 
 


