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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 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 
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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. 

 

La începerea ședinței, 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." 

Primul parlamentar care a luat cuvântul, pentru a-i adresa întrebări 

candidatului a fost senatorul Șerban Nicolae (PSD). Acesta a declarat : 
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"Mă gândeam că nu o să repetați o inepție că nu Guvernul a avut inițiativa 

de modificare a legilor justiției. cele trei proiecte au fost o inițiativă 

parlamentară. Nu văd rostul referirilor la ce a făcut Guvernul precedent în 

materia asta. Ce anume veți repara din independența justiției?" 

La această întrebare, dl Cătălin Predoiu a răspuns urrmătoarele: 

"Vă propun să stopăm imediat atacurile la justiție prin legi sau 

declarații politice. Vă propun pacificarea, dar o pace lucrativă, bazată pe 

adevăr, în care fiecare judecător și procuror să-și exercite menirea de a 

face dreptate. Tot atât  de adevărat este că magistrații trebuie să răspundă 

pentru calitatea muncii lor, dar care să nu se transforme în presiune sau 

decizie arbitrară. În ceea ce mă privește, sunt de partea celor care susțin că 

justiția trebuie să rămână independentă față de oricine, mai puțin față de 

legi. Nu voi fi de partea celor care se sustrag justiției și celor care o atacă." 

Dl senator Șerban Nicolae a mai adresat o întrebare : "Care anume din 

legile justiției modificate în 2018 au afectat independența justiției - în 

opinia dvs - și față de cine? Nu-mi amintesc să fi propus desființarea 

Secției atunci când funcționa la DNA." 

La acestea, dl Cătălin Marian Predoiu a replicat că : "Trebuie să găsim 

o cale comună pentru ideea de justiție dreaptă pentru cetățeni. Trebuie să 

găsim tăria să recunoaștem ce nu a fost bine. Sunt de acord că se impuneau 

ajustări în coduri, în acord cu deciziile CCR și reglementările comunitare. 

Așa cum știu că unele modificări au fost făcute pentru a bloca anchete. 

Unele modificări au slăbit instituții juridice pentru salvarea unui fost lider 

politic, poate și a altora. Numai justiția poate stabili în ce cazuri s-au 

încălcat drepturile prin protocoale. Pot să accept că au fost și erori în lupta 
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anticorupție - cum a fost la Ploiești, dar nu pot să ignor meritele 

procurorilor anticorupție. Orice greșeală trebuie să fie individuală, așa cum 

orice succes instituțional nu poate să fie decât colectiv. Procurorii să-și 

relanseze lupta anticorupție, asumându-și răspunderi. Unele dosare au stat 

prea mult deschise fără soluții. Știu și că Secția Specială de Investigare a 

Infracțiunilor din Justiție a luat în vizor tocmai pe cei care au criticat 

măsurile fostului ministru. Nu cred că această secție este forma cea mai 

bună pentru a rezolva problemele. Ea contravine și noului Statut al 

magistraților, care spune că sunt separate carierele procurorilor și 

magistraților, iar șefii secției sunt selectați de către judecătorii din C.S.M.. 

Pentru această secție ați lăsat numirea la nivelul C.S.M., deși pentru 

restul magistraților șefi ați întărit rolul ministrului, de unde se poate spune 

că a existat un interes pentru această secție." 

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  au rămas nesatisfăcute. 

Apoi a adresat o întrebare dl deputat dl Iancu Caracotă (PNL): "Cum 

abordați problema recursului compensatoriu?" 



 

5 
 

Răspunzând la această întrebare, dl Cătălin Marian Predoiu a spus că : 

"E timpul să alocăm mai multe resurse materiale justiției. E crucial să 

extindem urgent spațiile de detenție. Până nu extindem capacitatea de 

cazare  a penitenciarelor, nu vom putea rezolva problema și trebuie să ne 

concentrăm pe procesul de probațiune, cu accent pe sistemul de reeducare 

și pe asistența psihologică, pentru că acolo e cheia, pentru ca acești oameni 

să nu mai recidiveze. În sistemul de probațiune lucrează 550 de consilieri 

și gestionează câteva zeci de mii de persoane aflate în libertate. Avem o 

medie de recidiviști de 38%, mult peste media UE." 

În continuarea lucărilor, dl deputat Stelian Ion (USR) a contextualizat 

întrebarea pusă de domnia sa, astfel: "Există problema spinoasă a 

recursului compensatoriu și problema pensionării anticipate a judecărilor 

după 20 de ani de activitate. În Parlament, anticipăm că se vor bloca aceste 

proiecte, cum s-a întâmplat până acum. Care e soluția pe care o aveți?" 

Candidatul la postul de ministru al Justiției a răspuns după cum 

urmează : "Voi începe imediat consultări cu grupurile parlamentare, cu 

membrii comisiilor juridice și voi vedea ce deschidere este pentru a 

rezolva prin lege, cum e firesc, aceste probleme. Ce se întâmplă dacă nu 

găsim acord? Pot să spun că voi face tot ce ține de mine pentru a găsi o 

soluție legislativă." 

Apoi dl deputat Vasile Varga (PNL) a cerut lămuriri în legătură cu 

asumarea Codurilor - penal și civil: "Vi s-au reproșat asumarea codurilor, 

neconstituționalitatea unor prevederi și faptul că din Guvernul Tăriceanu 

ați rămas în Guvernul Boc. Vă rog să ne lămuriți pe scurt." 



 

6 
 

La acestea, dl Cătălin Marian Predoiu a spus: "Nu mă așteptam de la 

dvs. la întrebare, dar e mai bine așa, că de la ai tăi le încasezi mai ușor. 

Doar Codul Penal a fost asumat și numai după ce a stat luni de zile în 

această comisie în dezbatere și a fost asumarea răspunderii pe forma ieșită 

din această sală. Nimeni din UE nu a făcut o reformă așa de amplă cum s-a 

făcut în acei ani, de 15.000 de modificări legislative, iar faptul că numai 53 

de prevederi au fost declarate neconstituționale este considerat foarte 

puțin." 

În continuarea ședinței, dl deputat Eugen Nicolicea (PSD) a dorit o 

lămurire asupra controlării Parchetelor de către candidatul la funcția de 

ministru al Justiției: "Niciun ministru al Justiției nu a dat curs până acum 

articolului prin care poate dispune controale la parchete. Veți uza de 

această prerogativă?" 

Răspunzându-i antevorbitorului, dl Cătălin Marian Predoiu a afirmat 

că: "Voi uza de toate prerogativele legale." 

Dl senator Vlad Alexandrescu (USR) a adresat apoi următoarea 

întrebare: "Ce măsuri intenționați să luați pentru recuperarea prejudiciilor 

din infracțiuni?" 

Dl Cătălin Marian Predoiu a răspuns că: "Trebuie să asigurăm 

resursele financiare pentru ANABI (Agenția Națională a Bunurilor 

Indisponibilizate), să legăm la celelalte instituții, respectiv la Fisc și să o 

operaționalizăm." 

Următoarea întrebare a fost adresată de dl senator Robert Cazanciuc 

(PSD): "M-am uitat pe capitolul justiție și am regăsit multe lucruri propuse 



 

7 
 

de noi în 2017. Aveți de gând să susțineți asumarea răspunderii 

Guvernului?" 

La această întrebare, dl Cătălin Marian Predoiu a replicat că: "Nu am 

de gând, adică nu am în gând acum acest lucru. Dacă dvs. credeți că eu pot 

anticipa care sunt evoluțiile, mă supraestimați. În programul nostru nu 

există nici OUG, nici asumarea răspunderii." 

Apoi dl deputat Kulcsár-Terza József-György l-a întrebat pe candidat 

dacă susține autonomia Ținutului Secuiesc. Dl Cătălin Predoiu a răspuns 

că, dacă ar face-o, ar fi primul ministru al Justiției care ar susține 

încălcarea Constituției. 

În finalul întrebărilor adresate candidatului la funcția de ministru al 

Justiției, președintele de ședință, dl deputat Nicușor Halici, l-a întrebat pe 

acesta : "Ce veți face pentru aplicarea hotărârilor C.C.R. ? Și care este 

prima măsură pe care o veți lua, când ajungeți la minister?" 

Răspunzând la întrebările puse, dl Cătălin Marian Predoiu a spus că : 

"Sunt de acord că se impuneau ajustări în Codul Penal, în acord cu 

deciziile CCR, dar unele modificări au fost gândite pentru a bloca 

Parchetele. Unele modificări au salvat instituții politice pentru salvarea 

unui fost lider politic, în aplicarea protocoalelor s-au încălcat drepturi, în 

unele cazuri particulare. Dar numai justiția poate stabili dacă a fost vorba 

de o încălcare sistematică."  

Cătălin Predoiu a mai explicat că prima măsură care trebuie luată este 

legată de pensionarea anticipată a magistraților și că aceasta va consta în 

prorogarea termenelor legii în vigoare, care permite această pensionare 

anticipată. 
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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 Laurenţiu Gheorghiu 
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