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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU 

CONSTITUȚIONALITATE 

                          Bucureşti, 24.11.2021 

                         Nr.      4c-23/275/2021 

 

 

PROCES – VERBAL 

 încheiat în urma  lucrărilor Comisiei pentru constituționalitate 

 din ziua de 24 noiembrie 2021 
 

 

Comisia pentru constituționalitate şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

24 octombrie 2021. Au fost prezenți următorii deputați: Ringo Dămureanu, 

Adrian – Felician Cozma, Laurențiu - Nicolae Cazan, Nicușor Halici, Mihai - 

Alexandru Badea, Ioan Cupșa, Gábor Hajdu,  Andrei – Răzvan Lupu, Oana – 

Marciana Ozmen și Ştefan - Ovidiu Popa. Au fost absenți următorii deputați: Andi 

- Gabriel Grosaru,  Ionel Floroiu și Laurențiu – Viorel Gîdei.  

 
 

Pentru şedința din ziua de 24 noiembrie 2021, membrii Comisiei 

pentru constituționalitate au avut spre aprobare următoarea ORDINE DE ZI: 

 

1. Audierea candidatului Marian – Cătălin Predoiu pentru 

funcția de ministru al justiției, propus de către Prim - ministrul desemnat, 

domnul Nicolae Ciucă. 
 

Ședința Comisiei pentru constituționalitate s-a desfășurat, începând 

cu ora 11:00, în comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei 

Deputaților, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții a 

Camerei Deputaților, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale a Camerei Deputaților, Comisia juridică, de numiri, 

disciplină, imunități și validări a Senatului, Comisia pentru constituționalitate a 

Senatului, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții a 

Senatului, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități 

a Senatului. Ședința comisiilor reunite a fost prezidată de doamna senator Laura – 

Iuliana Scântei, președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și 

validări a Senatului. Membrii comisiilor au aprobat ordinea de zi a ședinței 

comune cu privire la audierea candidatului Marian – Cătălin Predoiu pentru 

funcția de ministru al justiției. 
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Comisiile reunite, în conformitate cu prevederile art. 88 alin.(2) și (3) 

din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, au 

audiat candidatul desemnat pentru funcția de ministru al justiției, domnul Marian 

– Cătălin Predoiu. 

Domnul Marian – Cătălin Predoiu a fost invitat să prezinte activitatea 

pe care acesta a avut-o în cadrul Ministerului Justiției, precum și acțiuni pe care le 

va întreprinde pentru funcționarea optimă a Ministerului Justiției. 

Membrii Comisiilor reunite au adresat întrebări candidatului propus 

pentru funcția de ministru al justiției.  

Urmare răspunsurilor primite și a dezbaterilor cu privire la 

candidatura domnului Marian – Cătălin Predoiu, doamna senator  Laura – Iuliana 

Scântei, președintele de ședință, a propus comisiilor reunite un aviz favorabil. 

Supus votului, acesta a întrunit 80 de voturi pentru şi 34 de voturi împotrivă. 

 

 

Ședința reunită a Comisiei pentru constituționalitate a Camerei 

Deputaților, Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, 

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții a Camerei 

Deputaților, Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a Camerei Deputaților, Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități 

și validări a Senatului,  Comisiei pentru constituționalitate a Senatului, Comisiei 

pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții a Senatului, Comisiei 

pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități a Senatului a fost 

declarată închisă de doamna senator Laura – Iuliana Scântei, președintele de 

ședință.  

 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

 

Ringo DĂMUREANU 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar, Roxana Teofilia David 

Consilier parlamentar, Silvia Elena Olaru 


