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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 8 februarie 2012 

 

Pe data de 8 februarie 2012, a avut loc şedinţa comună a 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din 

Camera Deputaţilor, precum şi comisiile omoloage ale acestora de la 

Senat pentru audierea dlui Cătălin Marian Predoiu pentru funcţia de 

Ministru al Justiţiei. 

La şedinţa comună au fost prezenţi un număr de 38 deputaţi din 

numărul total de deputaţi ai Comisiilor reunite. Din partea Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 

participat un număr de 7 deputaţi din numărul total de 13. Astfel, au 

fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius Cristinel 

Dugulescu, Florin Postolachi, Lucian Riviş-Tipei, Varga Attila, Tudor 



Ciuhodaru. A fost înlocuit cu mandat dl deputat Mircea Lubanovici de 

dl deputat Gheorghe Tinel. A fost absentă dna deputată Elena Gabriela 

Udrea - din Grupul parlamentar al PDL, precum şi deputaţii din partea 

PNL şi PSD din Comisie. 

În prezentarea intenţiilor sale pentru implementarea 

Programului de guvernare elaborat de premierul desemnat, Mihai 

Răzvan Ungureanu, dl Cătălin Predoiu a evidenţiat că România este 

apreciată în Raportul Comisiei Europene privind progresele realizate 

de România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare  

pentru progresele înregistrate în combaterea corupţiei de către D.N.A. 

şi Agenţia Naţională pentru Integritate, ca şi pentru modul în care 

ministerul pe care l-a condus a colaborat cu Parlamentul în procesul de 

adoptare a legilor. 

În continuare, mai mulţi parlamentari au adresat candidatului 

întrebări lămuritoare candidatului, declarându-se apoi satisfăcuţi de 

răspunsurile primite. 

În urma audierii, Comisiilor au decis acordarea unui vot 

favorabil - cu unanimitatea celor prezenţi - candidaturii dlui Cătălin 

Marian Predoiu la funcţia de Ministru al Justiţiei, având în vedere că 

domnia sa a îndeplinit cu competenţă, mandatul de ministru încredinţat 

anterior de Parlamentul României (din 23.12.2009 şi până în prezent). 

S-a notat faptul că nu a fost întrunit cvorumul cerut de 

Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 



din cauza absenţei reprezentanţilor opoziţiei parlamentare - PSD, PNL 

şi PC - de la lucrări, aceştia fiind în grevă parlamentară, acţiune 

declanşată la începutul acestei sesiuni parlamentare. 

Dl senator Frunda a ţinut să specifice - într-o opinie separată - că 

întrucât cele 6 Comisii reunit nu au lucrat în cvorum, consideră că 

avizul comun consultativ reprezintă un simplu proces-verbal care 

atestă desfăşurarea lucrărilor, luările de cuvânt şi votul final şi că 

acesta nu poate fi considerat, din punct de vedere juridic, « aviz », 

întrucât Comisiile nu pot adopta nici un act juridic, dacă nu lucrează-n 

cvorum, conform articolelor 192-200 din Regulamentul Senatului şi a 

art.188 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor 

şi Senatului. Domnia sa a mai precizat că procesul verbal trebuie 

prezentat în plenul Camerelor reunite, care poate acoperi lipsa 

avizului, în cazul unui vot majoritar, dat în cvorum legal.  
 

 

VICEPREŞEDINTE 

 

            deputat Marius C.Dugulescu 

 

Întocmit: consilier Gheorghiu V. Laurenţiu 
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