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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 9 noiembrie 2020 

 
 

Pe data de 9 noiembrie 2020, a avut loc şedinţa Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a Camerei Deputaţilor, care s-a desfășurat on-line. 

Comisia a avut următoarea inițiativă legislativă pe ordinea de 

zi:  

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea 

în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 

octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare 

consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European 

(EPPO) (PLx 671/2020).  

 

La şedinţa comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi 

din numărul total de 17. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Ibram Iusein, Daniel Vasile, Ghera Giureci-Slobodan, Longher 

Victoria, Emil-Marius Pașcan, Marilena-Emilia Meiroșu, 

Alexandru Teacă, Ana Adriana Săftoiu, Popescu Mariana-Venera, 

Csokany Petronela-Mihaela, Bogdan-Alin Stoica, Iulian-Alexandru 
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Muraru, Vexler Silviu, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György 

și Luminița-Maria Jivan. 

A absentat: dl deputat Sergiu Cosmin Vlad, din Grupul 

parlamentar al U.S.R.. 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - 

preşedintele comisiei, care a declarat on-line ședința deschisă. 

Au participat on-line la ședință, următoarele invitate: din 

partea Ministerului Justiției, dna Alina Barbu - în calitate de 

consilier juridic la Direcția Afaceri Europene a acestui minister, 

precum și dna Ioana Simina Isfan -  consilier juridic la același 

minister. 

Dna Alina Barbu a făcut o prezentare a actului normativ 

promovat de ministerul său, afirmând că a fost elaborat cu sprijinul 

specialiștilor din Direcția Națională Anticorupție, din Parchetul 

General și din Consiliul Superior al Magistraturii. Inițiatorul a 

transpus în legislația națională Regulamentul (UE) 2017/1.939 al 

Consiliului din 12 octombrie 2017, prin care s-a înfiin țat Parchetul 

European (EPPO), cu scopul de a crea o structură de sprijin pentru 

procurorii europeni delegați, care rămân - totodata - procurori 

naționali. Dânsa a menționat - conform proiectului de lege în 

discuție - că această structură trebuie creată în cadrul D.N.A.. 

A luat cuvântul apoi dl deputat Daniel Vasile - care a propus 

ca chestiunile discutabile privitoare la structura de sprijin și 

organul din sistemul judiciar român - pe lângă care să funcționeze 

aceasta - să fie lăsate pentru dezbaterea din comisia raportoare. 
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În final, proiectul de lege în dezbatere a fost avizat favorabil, 

cu  unanimitate de voturi. 

 

 

                                         Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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