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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

SINTEZA 

 

 şedinţei comisiei din data de 23 noiembrie 2022 

 

Pe data de 23 noiembrie 2022, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 

Deputaţilor, ședință comună cu Comisia juridică de disciplină și imunități 

și Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați de la Camera 

Deputaților și comisiile omoloage din Senat, în vederea audierii celor 8 

candidaţi înscriși pentru ocuparea a două posturi de membru în Colegiul 

Director al  Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. 

La şedinţa comisiei au fost prezenţi un număr de 20 deputaţi din 

numărul total de 26. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Oana Murariu, Simona-Maya Teodoroiu, 

Daniel-Florin Ghiţă, Victoria-Violeta Alexandru, Eugen Bejinariu, 

Ciprian Ciubuc, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-

Elena Dinu, Anamaria Gavrilă, Cristian-Paul Ichim, Eliza-Mădălina Peţa-

Ştefănescu, Ionel Stancu, Elena Stoica, Antonel Tănase, Laura-Cătălina 

Vicol-Ciorbă, Cristina-Agnes Vecerdi și Dragoş-Cătălin Teniţă. 

Au absentat domnii deputați Kulcsár-Terza József-György și Gál 

Károly – din Grupul Parlamentar al UDMR, doamna Mirela Elena 

Adomnicăi – din Grupul Parlamentar al PSD, domnul deputat Eugen 

Terente – din Grupul Parlamentar USR și domnii deputați Orban Ludovic 

și Ștefan Ion – din grupul deputaților neafiliați. 
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Ședinţa comună a fost condusă de dl Cristian-Augustin Niculescu-

Tâgârlaş - preşedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi 

și validări din Senatul României. 

Parlamentarii din cele 5 comisii au analizat documentele prezentate 

pentru candidații propuși și au constatat că dosarul fiecărui candidat este 

complet.  

Parlamentarii prezenți au luat act că doamna Cyntia Carmen 

Deaconescu și-a retras candidatura și de faptul că, Asociaţia Proprietarilor 

și Investitorilor din Tuzla Costinești Litoral a depus contestație împotriva 

candidaturii domnului Cătălin Valentin Raiu, contestație care a fost 

respinsă. 

Membrii Comisiilor reunite au votat audierea fiecărui candidat în 

parte, iar președintele de ședință, dl senator Cristian-Augustin  Niculescu-

Țâgărlaș a precizat că, fiecare candidat are alocat un timp de 3 (trei) 

minute, în care să-și prezinte cadidatura în fața membrilor comisiilor.  

În urma audierilor, deputații și senatorii din cele 5 comisii reunite au 

avizat favorabil, cu majoritatea voturilor celor prezenți, următorii 

candidați: Dalu Ana-Maria, Dumitrescu Beatrice-Maria, Gheorghiu 

Luminița, Priboi Florin Bogdănel, Raiu CătălinValentin, Secyl Suleiman, 

Vârgă Mariana. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Oana Voicu 

https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=84387473-AF51-4921-9DE4-CB42DE4EB7D7
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