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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor ședinței comune din ziua de 30 octombrie 2019 

privind audierea domnului Marian Cătălin Predoiu, 
               propus pentru funcţia de Ministru al Justiţiei 

 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv domnii deputaţi: 

Balan Ioan – preşedinte, Lovin Dumitru – vicepreşedinte, Dunava Costel Neculai – 

secretar, Prisnel Adrian-Claudiu – secretar, Antal Istvan-Janos, Ionescu George, 

Mărgărit Mitică-Marius, Pistru-Popa Eusebiu-Manea şi Şarapatin Elvira. În locul 

domnului deputat Boboc Valentin Gabriel – vicepreşedinte, a participat la ședință 

domnul deputat Cocoș Vasile desemnat de Grupul Parlamentar al Partidului Social 

Democrat, prin adresa nr.3b-14/881 din 30.10.2019; în locul doamnei deputat 

Cosma Lavinia-Corina – vicepreşedinte, a participat la ședință domnul deputat 

Dumitru Lupescu desemnat de Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România, prin 

adresa nr.3B-16/3767 din 30.10.2019 și în locul domnului deputat Simionca Ionuţ – 

membru, a participat domnul deputat Turcescu Robert-Nicolae desemnat de Grupul 

Parlamentar al Partidului Mișcarea Populară, prin adresa nr.3B-19/257 din 

30.10.2019. 

Pe ordinea de zi din 30 octombrie 2019 s-a aflat următorul punct : 

                - Audierea domnului deputat Marian Cătălin Predoiu, în calitate de 

candidat propus pentru funcţia de Ministru al Justiţiei.  

Lucrările comisiei s-au desfășurat în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale ale Camerei Deputaţilor, împreună cu membrii 

Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Comisiei pentru 

constituţionalitate, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi şi Comisiei 

pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii ale Senatului României. 
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Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat           

Halici Nicușor – preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei 

Deputaţilor. 

Discuţiile au fost înregistrate audio-video, stenograma făcând parte 

integrantă din procesul-verbal al ședinței comune. 

Membrii comisiilor reunite, la propunerea președintelui de ședință                     

- domnul deputat Halici Nicușor, au stabilit modul în care se va desfășura audierea 

candidatului pentru funcția de ministru al justiției. În acest sens, s-a hotărât ca, după 

prezentarea priorităților avute în vedere potrivit programului de guvernare, membrii 

comisiilor să adreseze întrebări și să solicite clarificări domnului deputat Marian 

Cătălin Predoiu, iar în final să se treacă la procedura de vot în vederea înaintării 

către Birourile permanente reunite a avizului comisiilor reunite ale Camerei 

Deputaților și Senatului. 

Domnul deputat Halici Nicușor – preşedintele Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor i-a dat cuvântul candidatului pentru 

funcţia de ministru al justiţiei – domnului deputat Marian Cătălin Predoiu să facă o 

scurtă prezentare atât în ceea ce priveşte bibliografia sa, cât şi referitor la activitatea 

pe care urmează să o desfăşoare în calitate de ministru al justiţiei. 

După prezentarea CV-ului în fața plenului reunit și a principalelor 

direcții și obiective avute în vedere în fruntea Ministerului Justiției, punctând asupra 

câtorva subiecte dintre cele mai importante și mai urgente pe care intenţionează să 

le întreprindă în activitatea sa, ca şi ministru al justiţiei: baza logistică a justiției; 

cadrul legislativ din domeniul justiției; propunerile de numiri la parchete care să se 

facă printr-o selecție obiectivă și imparțială; subiectul anticorupției și cel al 

fenomenului crimei organizate; profesiile juridice, domnului deputat Marian Cătălin 

Predoiui i s-au adresat întrebări de membrii comisiilor reunite, după cum urmează: 

domnul senator Șerban Nicolae; domnul senator Iancu Caracota; domnul deputat 

Ion Stelian-Cristian; doamna deputat Fulgeanu-Moagher Laura Mihaela; domnul 

deputat Vasile Varga; domnul deputat Eugen Nicolicea; domnul senator                         

Vlad Alexandrescu; doamna deputat Alina-Elena Tănăsescu; domnul senator                 

Dircă George-Edward; domnul senator Robert-Marius Cazanciuc; domnul deputat 
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Kulcsar Terza Jozsef Gyorgy; domnul deputat Costel-Neculai Dunava; domnul 

senator Vergil Chițac; domnul deputat Cătălin-Ioan Nechifor, domnul deputat                  

Halici Nicușor și domnul deputat Gabriel Andronache. 

Domnul deputat Marian Cătălin Predoiu a răspuns întrebărilor 

formulate de membrii comisiilor reunite, senatori şi deputaţi, aşa după cum reiese 

din Stenograma discuţiilor purtate în cadrul audierii din data de 30 octombrie 2019, 

după care s-a trecut la procedura de vot. 

Supusă la vot, propunerea pentru ocuparea funcţiei de ministru al 

justiţiei în persoana domnului Marian Cătălin Predoiu este avizată favorabil cu 
majoritate de voturi, respectiv 38 voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă” şi                    

7 abţineri.  

Domnul deputat Halici Nicușor – preşedintele Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, declară închisă şedinţa comisiilor 

reunite. 

 

    P R E Ş E D I N T E,   
                              Ioan Balan                
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