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                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                              CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

             PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 19 octombrie 2021 
 

Pe data de 19 octombrie 2021, a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități, Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, 

Comisiei pentru constituționalitate, Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 

corupției și pentru petiții din Camera Deputaților precum și a Comisiei juridice, de 

numiri, disciplină, imunități și validări,  Comisiei pentru constituționalitate, 

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

pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din cadrul Senatului. 

Ședința s-a desfășurat în sistem mixt, cu prezență fizică și on-line și a avut 

următoarea ordine de zi:  

1.    Audierea domnului Stelian Cristian Ion pentru funcția de ministru al 

Justiției pentru acordarea unui aviz consultativ comun.   

                    La şedinţă au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale, un număr de 25 deputaţi din numărul total 

de 26. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, 

Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Mirela Elena Adomnicăi, Alexandru-
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Ioan Andrei, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-

Elena Dinu, Gál Károly, Maria-Gabriela Horga, Cristian-Paul Ichim, Jaro Norbert 

Marşalic, Diana-Olivia Morar, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mircea Roşca, Sas 

Lóránt-Zoltan, Ionel Stancu, Elena Stoica, Dan Tanasă, Cristina Agnes Vecerdi și 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

        Dl Eugen Terente a fost înlocuit de dna Denisa Neagu de la Grupul 

parlamentar al USR. A absentat domnul deputat Kulcsár-Terza József-György din 

Grupul parlamentar al UDMR.  

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 Stelian Cristian Ion. 

Şedinţa a fost condusă de doamna senator Laura-Iuliana Scântei - 

preşedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări  a Senatului. 

                     Domnul  Stelian Cristian Ion 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.  

           În urma audierilor, comisiile reunite au hotarât acordarea unui aviz 

negativ domnului Stelian Cristian Ion pentru funcția de ministru al Justiției, cu 24 de 

voturi pentru, 55 de voturi împotrivă și 29 de abțineri. 

 

                                         

                                        Președinte 

 

                                          deputat Ibram Iusein 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar dr. Marcela Monica Stoica 


