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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 23 decembrie 2020 

 

Pe data de 23 decembrie 2020, a avut loc şedinţa comună a celor 8 

comisii reunite : Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru cercetarea 

abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor, precum şi 

comisiile omoloage ale acestora de la Senat pentru audierea dlui Stelian 

Crsitian Ion pentru funcţia de Ministru al Justiţiei. 

La şedinţa comună - din partea Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale au participat un număr de 20 

deputaţi din numărul total de 20. Astfel, au fost prezenţi următorii: Ibram 

Iusein, Manea Cătălin-Zamfir, Dragoş-Cătălin Teniţă, Simona-Maya 

Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Kulcsár-Terza József-György, Mirela 

Elena Adomnicăi, Alexandru-Ioan Andrei, Eugen Bejinariu, Daniel-
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Codruţ Blaga, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, 

Jaro Norbert Marşalic, Oana Murariu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, 

Mircea Roşca, Elena Stoica, Eugen Terente, Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă.  

Şedinţa celor 8 Comisii reunite a fost condusă de doamna senator 

Laura Iuliana-Scântei - preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi din Senat. 

 

În prezentarea intenţiilor sale pentru implementarea Programului de 

guvernare elaborat de premierul desemnat, dl Florin Câțu, dl Stelian 

Cristian Ion a evidenţiat că printre obiectivele sale, potrivit programului 

menționat se numără : 

- renunțarea la creșterea numărului de judecători din completurile 

de apel și contestație; 

 - eliminarea schemei de pensionare anticipată a magistraților; 

 - întărirea luptei împotriva corupției și a infracționalității 

organizate; 

 - reorganizarea Inspecției Judiciare, inspectorul-șef a dobândit în 

mod nejustificat o serie de competențe discreționare; 

- modificarea procedurii de desemnare a conducerilor Parchetului 

General de pe lângă ÎCCJ, DNA și DIICOT prin diminuarea factorului 

politic și creșterea rolului CSM; 

 - înființarea DNA-ului pădurilor; 

-  trecerea poliției judiciare în subordinea parchetelor; 
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- consolidarea independenței justiției, prin modificarea legilor 

acesteia; 

- desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. 

În acest sens, dl Stelian Ion a mai declarat că : „Desființarea Secției 

de Investigare a Infracțiunilor din Justiție a fost o chestiune dezbătută ani 

de zile. Am ajuns la concluzia că cea mai bună soluție este desființarea 

acestei secții, dar nu în ideea de a crea imunitate pentru magistrați, să fie 

foarte clar, în ideea de a nu exista un mecanism de intimidare sau poate de 

protejare a unor magistrați și de a exista eficientă pe această zonă”. El a 

mai arătat că trebuie întărită activitatea DNA și că va căuta, în cel mai 

scurt timp, să numească un procuror-șef la DIICOT, condusă momentan 

de un interimar.  

În continuare, mai mulţi parlamentari au adresat candidatului 

întrebări lămuritoare privind intențiile sale, unii - din cadrul opoziției -

declarându-se nemulțumiți atât de răspunsurile primite, cât mai ales de 

timpul foarte scurt pus la dispoziție pentru întrebările adresate 

candidatului și răspunsurilor acestuia. 

În acest context,  dna deputat Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă a criticat 

programul candidatului și, în special, dorința de desființare a S.I.I.J, 

afirmând următoarele : “Cine va proteja drepturile oamenilor împotriva 

acestor procurori care au comis abuzuri, care sunt șapte numai la Ploiești, 

dacă dvs considerați că S.I.I.J. este inutil? La S.I.I.J. sunt 7 procurori în 

loc de 15. În loc să întăriți S.I.I.J.-ul, ce faceți?". 



 

4 
 

Răspunzând la întrebarea unui deputat din coaliția de guvernare, 

referitoare la care este agenda sa de viitor Ministru al Justiției, dl Stelian 

Ion a mai spus că un alt obiectiv important al mandatului său ar urma să 

fie modificarea codurilor penale în vederea punerii lor în acord cu 

deciziile punctuale de neconstituționalitate ale acestora. 

În finalul ședinței, președintele de ședință, dna senator Laura 

Iuliana-Scântei, a supus la vot acordarea unui aviz favorabil candidatului 

la funcția de Ministru al Justiției, dl Stelian Cristian Ion fiind validat cu 41 

de voturi „pentru” și 26 „împotrivă”. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

            deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Gheorghiu V. Laurenţiu 
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