
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

       SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 30 octombrie 2019 

 

         Pe data de 30 octombrie 2019, a avut loc şedinţa comună a Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii ale Camerei Deputaţilor şi 

cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Comisia 

pentru constituţionalitate, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, 

combaterea corupţiei şi petiţii şi Comisia pentru drepturile omului, 

egalitate de şanse, culte şi minorităţi ale Senatului, pentru audierea dlui 

Cătălin Marian Predoiu la funcţia de Ministru al Justiţiei. 

 

La şedinţă au fost prezenţi, din partea Comisiei, un număr de 7 

deputaţi din numărul total de 7. Au fost prezenţi următorii:  Ibram Iusein, 

Daniel Vasile, Cătălin-Ioan Nechifor, Ana Adriana Săftoiu, Benkö Erika și 

Kulcsár-Terza József-György. A fost înlocuit cu mandat: dl deputat Sergiu 

Cosmin Vlad de către dl deputat Virgil Popescu din Grupul parlamentar al 

U.S.R.. 

 



Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicușor Halici - 

preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera 

Deputaților. 

 

S-a supus la vot, din punct de vedere procedural, dacă votul trebuie să 

fie deschis sau secret, majoritatea deputaţilor din Comisiile reunite 

hotărând cu 37 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă că votul avizării 

candidaturii trebuie să fie deschis. 

Candidatul propus la funcția de ministru al Justiției, dl Cătălin Marian 

Predoiu, a luat cuvântul pentru a-și prezenta proiectul de program și 

biografia care-l recomandă pentru acest post. 

În prezentarea intențiilor și a programului său pentru îmbunătățirea 

activităților Ministerului Justiției, candidatul Cătălin Marian Predoiu a 

cerut încetarea imediată a atacurilor la justiție venite din partea fostei 

puteri, oprirea proiectelor pe justiție care s-au întors de la Curtea 

Constituțională și a precizat că nu vor fi adoptate ordonanțe de urgență pe 

justiție și a cerut procurorilor să relanseze lupta anticorupție. Mai mult 

chiar, domnia sa a afirmat că : "De 10 ani în România se duce o luptă 

crâncenă în jurul justiției, care a divizat societatea. Confruntarea a ajuns și 

în magistratură, transformată pe alocuri în război." 

În continuare, dna senator Alina Gorghiu (PNL) a solicitat o 

intervenție pe procedură - prin care a cerut să se stabilească un timp limitat 

pentru fiecare întrebare - iar audierile canddidatului să fie limitate la două 

ore. În același context, dl deputat Ion Stelian (USR) a propus să se supună 

la vot și faptul ca o întrebare să dureze un minut, iar un parlamentar să 

adreseze doar o singură întrebare. 



Întrucât președintele de ședință, dl deputat Nicușor Halici, a reliefat că 

solicitările pe procedură au venit prea târziu față de începutul ședinței, 

când s-a votat procedura, solicitarea dnei senator Alina Gorghiu și a dlui 

deputat Stelian Ion  nu au fost acceptate. 

În urma audierii intenţiilor candidatului pentru implementarea 

Programului de guvernare elaborat de premierul desemnat, Ludovic 

Orban, şi a adresării de către parlamentarii prezenţi de întrebări 

lămuritoare candidatului, membrii Comisiilor reunite au decis - cu 34 de 

voturi pentru, 26 de voturi împotrivă şi 3 abţineri - avizarea favorabilă a 

candidaturii dlui Cătălin Marian Predoiu pentru postul de ministru al 

Justiției. 

 

 

PREŞEDINTE 

 

 deputat Ibram Iusein 

 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: consilier parlamentar Gheorghiu Laurenţiu 


