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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES-VERBAL
al şedinţei comune din data de 16 noiembrie 2015
pentru audierea doamnei Cristina Guseth pentru funcţia de ministru al Justiţiei
La lucrările şedinţei comune pentru audierea doamnei Cristina Guseth
pentru funcţia de ministru al Justiţiei, desfăşurată în data de 16 noiembrie 2015,
au participat membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei
pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii ale Camerei Deputaţilor şi
membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, Comisiei juridice,
de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Comisiei pentru constituţionalitate,
libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor CEDO, Comisiei pentru
cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii ale Senatului.
Din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor au fost prezenţi 7 deputaţi, fiind
absenţi: domnul deputat Nicolae Păun, din Grupul parlamentar al minorităţilor
naţionale, preşedinte al comisiei; domnul deputat Claudiu-Andrei Tănăsescu, din
Grupul parlamentar ALDE; doamna deputată Elena Gabriela Udrea, neafiliată
unui grup parlamentar; domnul deputat Mihai Alexandru Voicu, din Grupul
parlamentar PNL.
Doamna deputată Tamara-Dorina Ciofu, vicepreşedintă a comisiei, şi
domnul deputat Ioan Viorel Teodorescu, vicepreşedinte al comisiei, ambii din
Grupul parlamentar PSD, aflaţi în imposibilitate de a participa la lucrări, au fost
înlocuiţi de domnul deputat Eparu Ion, respectiv de domnul deputat Puşcaş
Iacob.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Liviu-Bogdan Ciucă,
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor,
care, în deschidere, a făcut cunoscut scopul întâlnirii: audierea doamnei Cristina
Guseth pentru ocuparea funcţiei de ministru al Justiţiei.
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În continuare, preşedintele de şedinţă a propus o formulă de lucru: pentru
început, să i se acorde doamnei Cristina Guseth maximum 10 minute pentru o
scurtă prezentare şi apoi să urmeze întrebările membrilor celor şapte comisii,
câte trei întrebări, la care aceasta să răspundă în ordinea în care au fost
formulate, urmate de alte trei întrebări, la care candidata să răspundă în ordinea
formulării, până la epuizarea acestora.
Supusă votului, formula de lucru a fost adoptată cu majoritate de voturi,
înregistrându-se un vot împotrivă şi două abţineri.
Pentru început, doamna Cristina Guseth a precizat că nu are studii
juridice, dar că şi în alte ţări ale Europei sunt ministri ai Justiţiei, în exerciţiu, în
aceeaşi situaţie, ceea ce nu constituie un impediment pentru bunul mers al
justiţiei. Şi, în acest sens, a dat exemplul Franţei, unde această funcţie este
exercitată de un economist, al Angliei, unde funcţia este exercitată de un
jurnalist, al Norvegiei, unde este exercitată de un chimist.
A continuat, apoi, cu o scurtă prezentare a activităţii sale profesionale,
domnia sa fiind de profesie inginer. Expunând obiectivele principale pe care le
urmăreşte, a concluzionat că are în vedere o reformă fără sincope a justiţiei, care
să se constituie într-un proces sustenabil.
În continuare, conform procedurii de lucru aprobate, senatorii şi deputaţii
prezenţi au formulat întrebări, în paneluri de câte trei. Întrebările au acoperit o
problematică foarte întinsă şi concretă, şi au vizat: lupta împotriva corupţiei;
colaborarea ministrului Justiţiei cu toţi actorii scenei juridice, pe de o parte, şi cu
Parlamentul, pe de altă parte, în vederea elaborării unor acte normative viabile;
organizarea dezbaterilor publice, pentru asigurarea transparenţei în elaborarea
actului normativ; colaborarea cu profesiunile liberale implicate în actul de
justiţie; reglementarea legală a parteneriatului civil; obligativitatea deciziilor
Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unor norme
legale; posibilitatea existenţei unor agenţi sub acoperire în rândul magistraţilor şi
modalitatea de rezolvare a acestei situaţii; conflictul de interese care poate să
apară în familiile în care soţii sunt unul avocat, celălalt judecător sau unul
procuror, celălalt avocat; opinia cu privire la statutul ministrului Justiţiei din
perspectiva art.109 din Constituţie, respectiv răspunderea membrilor
Guvernului; imunităţile speciale, neprevăzute în Constituţie, ci doar în unele
legi speciale, vizând anumite categorii profesionale; regimul incompatibilităţilor;
sistemul de imunităţi; recredibilizarea justiţiei.
Doamna Cristina Guseth a răspuns întrebărilor în ordinea în care au fost
puse, având unele ezitări la cele foarte concrete, cu caracter juridic, prilej cu
care a reamintit audienţei ceea ce spusese încă de la început, şi anume că nu are
studii juridice, că obiectivul său este acela de a face management în justiţie.
Prin urmare, au fost solicitate şi lămuriri suplimentare, din partea
senatorilor şi deputaţilor care au considerat răspunsurile doamnei Cristina
Guseth incomplete sau nemulţumitoare.
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În final, supusă votului, propunerea doamnei Cristina Guseth pentru
funcţia de ministru al Justiţiei a fost avizată favorabil, întrunind 41 de voturi
pentru, 6 voturi împotrivă şi 6 abţineri.
Ca urmare, s-a procedat la întocmirea avizului comun consultativ,
semnarea şi înaintarea acestuia către plenul reunit al celor două Camere ale
Parlamentului.
Domnul deputat Liviu-Bogdan Ciucă, preşedintele de şedinţă, a declarat
închise lucrările şedinţei comune.

SECRETAR,
Deputat
Ioan-Sorin ROMAN

Întocmit:
consilier parlamentar Elena Zorilă
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