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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
privind audierea doamnei Raluca Prună 

în calitate de candidat propus de către Primul-Ministru desemnat              
Dacian Cioloş, la funcţia de Ministru al Justiţiei 

din ziua de 17 noiembrie 2015 
 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv domnii 

deputaţi: Mircea Man - preşedinte, Paul Dumbrăvanu – vicepreşedinte,                       

Eugen Constantin Uricec – vicepreşedinte, Luminiţa Pachel Adam – 

vicepreşedinte, Scarlat Iriza – secretar, Ghervazen Longher – secretar, 

Cristian Buican, Nuţu Fonta, Gheorghe Ialomiţianu, Adrian Gurzău,                 

Călin-Vasile-Andrei Matei, Moisii Constantin, Rotaru Răzvan şi Ioan Stan.             

Au lipsit domnii deputaţi Martin Eduard-Stelian, Constantin Mazilu şi                     

Ionel Palăr.  

Pe ordinea de zi din 17 noiembrie 2015 s-a aflat următorul punct : 

                - Audierea doamnei Raluca Prună în calitate de candidat 

propus de către Primul-Ministru desemnat Dacian Cioloş, la funcţia de Ministru 

al Justiţiei.  

Lucrările comisiei s-au desfăşurat în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale ale Camerei Deputaţilor, împreună cu 

membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Comisiei 

pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor 

CEDO, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi şi Comisiei pentru 

cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii ale Senatului României. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat           

Liviu-Bogdan Ciucă – preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a 

Camerei Deputaţilor, discuţiile fiind înregistrate audio-video. 
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Membrii comisiilor reunite, la propunerea preşedintelui de şedinţă, 

au stabilit modul în care se va desfăşura audierea candidatului pentru funcţia 

de ministru al Justiţiei. În acest sens, s-a hotărât ca, după prezentarea 

biografiei doamnei Raluca Prună, membrii comisiilor să adreseze întrebări şi 

să solicite clarificări candidatului, iar în final să se treacă la procedura de vot în 

vederea înaintării către Birourile permanente reunite a avizului comisiilor 

reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

Supusă la vot formula de lucru a fost adoptată cu unanimitate de 

voturi. 

După prezentarea făcută de către doamna Raluca Prună în ceea 

ce priveşte activitatea pe care a desfăşurat-o până în prezent, candidatului i          

s-au adresat întrebări de membrii comisiilor reunite, după cum urmează: 

domnii deputaţi Nicolae-Ciprian Nica,  Remus-Florinel Cernea, domnul senator 

Nicolae Vlad Popa; domnul deputat Cupşa Ioan, domnul senator Tudor Barbu, 

domnul deputat Vasile Varga; domnul deputat Cătălin-Daniel Fenechiu, 

doamna deputat Luminiţa-Pachel Adam, domnul deputat Kereskenyi Gabor; 

domnul deputat Şerban Nicolae, doamna senator Florina-Ruxandra F. Jipa, 

domnul deputat Florea Daniel şi domnul deputat Adrian Gurzău. 

Doamna Raluca Prună a răspuns la toate întrebările formulate de 

membrii comisiilor reunite, senatori şi deputaţi, după care s-a trecut la 

procedura de vot. 

Supusă la vot, propunerea pentru ocuparea funcţiei de ministru al 

justiţiei în persoana doamnei Raluca Prună a fost avizată favorabil cu 
majoritate de voturi, respectiv 48 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” şi                    

2 abţineri.  

Domnul deputat Liviu-Bogdan Ciucă – preşedintele Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, a declarat închisă 

şedinţa comisiilor reunite. 

 

  P R E Ş E D I N T E,   S E C R E T A R, 

                            Mircea Man                           Iriza Scarlat 
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