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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 
 

SINTEZA 

 

lucrărilor comisiei din data de 24 noiembrie 2021 

 
 

Pe data de 24 noiembrie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor. Comisia a avut pe ordinea de zi: audierea  

candidatului  Marian -  Cătălin  Predoiu  pentru funcția de ministru al justiției. 

Audierea s-a desfășurat  începând cu ora 11:00, în comun cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, Comisia pentru 

constituționalitate ale  Camerei  Deputaților și cu  Comisia  juridică,  de  numiri, disciplină, imunități 

și validări, Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea 

corupției și petiții, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități ale 

Senatului. Ședința comisiilor reunite a fost prezidată de doamna senator Laura - Iuliana Scântei, 

președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și  validări a Senatului. Membrii 

comisiilor au aprobat ordinea de zi a ședinței comune cu privire la audierea candidatului Marian-

Cătălin Predoiu pentru funcția de ministru al justiției.  

 

Din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 

participat la şedinţă un număr de 20 deputaţi din numărul total de 24. Astfel, au fost prezenţi următorii 

deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Dragoş-Cătălin Teniţă, Simona-Maya Teodoroiu, 

Daniel-Florin Ghiţă, Kulcsár-Terza József-György, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-

Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Cristian-Paul Ichim, Diana-Olivia Morar, Mircea 

Roşca, Ionel Stancu, Elena Stoica, Dan Tanasă, Eugen Terente și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 
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Au absentat următorii: dna deputat Mirela Elena Adomnicăi - din Grupul parlamentar al PSD, 

dna deputat Cristina Agnes Vecerdi și dl deputat Ludovic Orban - ambii din Grupul parlamentar al 

PNL și dl deputat Sas Lóránt-Zoltan - din Grupul parlamentar al USR. 

Dna deputat Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu a fost înlocuită cu mandat de către dl deputat 

Dumitru-Lucian Lungoci. 

 

Comisiile reunite, în conformitate cu prevederile art. 88 alin.(2) și (3) din Regulamentul 

activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, au audiat candidatul desemnat pentru 

funcția de ministru al justiției, domnul Marian-Cătălin Predoiu.  

La începutul ședinței, dl Marian-Cătălin Predoiu a fost invitat să prezinte – în treizeci de minute 

- activitatea pe care acesta a avut-o în cadrul Ministerului Justiției, precum și acțiunile pe care le va 

întreprinde pentru funcționarea  în condiții bune a Ministerului Justiției.  

În continuare, membrii Comisiilor reunite au adresat întrebări candidatului propus pentru 

funcția de ministru al justiției, fiecare întrebare având alocat un timp de 2 minute, de către președintele 

de ședință. 

Candidatul a răspuns apoi întrebărilor puse, accentuînd că : ”Rezultatele sunt încă departe de 

așteptările cetățenilor care apelează la justiția românească, încrederea în justiția noastră a scăzut”,  

Cătălin Predoiu a mai spus că s-a format un adevărat ”nod” al dezacordurilor în ceea ce privește 

soluțiile găsite la problemele din justiție, dar că trebuie găsite soluții pe baza dialogului cu toate părțile 

implicate. 

|În final, ca urmare a răspunsurilor primite și a dezbaterilor cu privire la candidatura domnului 

Marian-Cătălin Predoiu, doamna senator Laura-Iuliana Scântei, președintele de ședință, a propus 

comisiilor reunite să dea un aviz favorabil candidatului audiat.  

Supunându-se la vot, acesta a întrunit 80 de voturi pentru şi 34 de voturi împotrivă. Apoi ședința 

reunită a Comisiilor a fost declarată închisă de doamna senator Laura - Iuliana Scântei, președintele 

de ședință.  

   

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


