
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 7 mai 2012 
 

Pe data de 7 mai 2012, a avut loc şedinţa comună a Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 

pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera 

Deputaţilor, precum şi comisiile omoloage ale acestora de la Senat 

pentru audierea dlui Titus Corlăţean pentru funcţia de Ministru al 

Justiţiei. 

La şedinţa comună au fost prezenţi un număr de 43 deputaţi din 

numărul total de deputaţi ai Comisiilor reunite. Din partea Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 

participat un număr de 3 deputaţi din numărul total de 11. Astfel, au 

fost prezenţi domnii deputaţi: Gigel-Sorinel Ştirbu, Florin Postolachi şi 

Sergiu Andon. Au fost absenţi: dl Nicolae Păun - din Grupul 

parlamentar al Minorităţilor Naţionale, dl Varga Attila - din Grupul 



parlamentar al UDMR, dl Marius Cristinel Dugulescu, dl Lucian 

Riviş-Tipei şi dna deputată Elena Gabriela Udrea - din Grupul 

parlamentar al PDL, precum şi dl Virgil Pop şi dl Damian Florea - din 

Grupul parlamentar al PNL. A absentat motivat dl deputat Mircea 

Lubanovici - aflat în delegaţie în colegiul său. 

Şedinţa celor 6 Comisii reunite a fost condusă de domnul deputat 

Daniel Buda - preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

din Camera Deputaţilor. 

În prezentarea intenţiilor sale pentru implementarea 

Programului de guvernare elaborat de premierul desemnat, Victor 

Ponta, dl Titus Corlăţean a evidenţiat că urmăreşte să realizeze, dacă 

va primi avizul Comisiilor reunite, proiectul « Justiţia aproape de 

cetăţean », care este specific, ca doctrină, social-democraţiei. De 

asemenea, domnia sa ăşi propune să continue reformele necesare 

Justiţiei, România fiind apreciată pentru progresele înregistrate 

inclusiv în ultimul Raport al Comisiei Europene privind progresele 

realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi 

verificare. În acest sens, dl senator Corlăţean, a declarat că sarcina sa 

prioritară ca ministru al Justiţiei va fi - ca până în primul semestru al 

anului 2013 - să încheie procesul de adoptare al Codului de procedură 

civilă, astfel încât principalele Coduri de legi pentru buna funcţionare 

a sistemului judiciar să fie operaţionale. Alte deziderate în 

ministeriatul său, dacă candidatura sa va fi validată, vor fi : 



implementarea obiectivelor din Strategia Naţională Anticorupţie, un 

dialog interinstituţional mai strâns cu Comisiile parlamentare de 

specialitate, continuarea şi derzvoltarea politicii de implementare a 

instanţelor specializate - pentru minori, pentru litigii de muncă, etc. 

În continuare, mai mulţi parlamentari au adresat candidatului 

întrebări lămuritoare candidatului, declarându-se apoi satisfăcuţi de 

răspunsurile primite. 

În urma audierii, membrii Comisiilor reunite au decis cu 

majoritate de voturi - respectiv cu 35 voturi pentru, 6 împotrivă şi 2 

abţineri - acordarea unui vot favorabil candidaturii dlui Titus Corlăţean 

la funcţia de Ministru al Justiţiei. 

 

 

 
VICEPREŞEDINTE 

 

            deputat Gigel Ştirbu 

 

Întocmit: consilier Gheorghiu V. Laurenţiu 
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