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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 
 

SINTEZA 

 

              lucrărilor comisiei din data de 15 februarie 2022 

 
 

Pe data de 15 februarie 2022, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor care s-a desfășurat în 2 părți, în sistem 

mixt, cu prezență fizică și on-line. Comisia a avut următoarea ordine de zi:  

1.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2021 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat (PL-x 596/2021).   

2.      Desemnarea candidatului în numele României pentru funcția de judecător la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului. 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 18 deputați din numărul total de 27. Astfel, 

au fost prezenți următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Simona-Maya 

Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Mirela Elena Adomnicăi, Alexandru Victoria-Violeta, Eugen 

Bejinariu, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Cristian-Paul Ichim, Oana 

Murariu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Ionel Stancu, Elena Stoica, Ion Ștefan, Eugen Terente, 

Cristina Agnes Vecerdi și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

Au absentat următorii: dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă - din Grupul parlamentar al USR, 

dl deputat Kulcsár-Terza József-György - din Grupul parlamentar al UDMR, domnii deputați 

Ilie-Alin Coleşa și Dan Tanasă - din Grupul parlamentar al A.U.R., domnii deputați Dumitru 

Flucuș și Mircea Roşca - din Grupul parlamentar al PNL, precum și domnii deputați Ludovic 

Orban și Antonel Tănase - de la neafiliați. 
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Prima parte a ședinței a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele 

comisiei. 

În prima parte a ședinței, a fost dezbătut - de către Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, împreună cu Comisia pentru 

drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi de la Senat - Anexa 3/13/02.a de la 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2021 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2021. Parlamentarii celor două comisii reunite au decis - cu 

majoritate de voturi - să acorde proiectului de lege un aviz favorabil, în forma prezentată de 

Guvern. 

 

În partea a doua a ședinței, a avut loc dezbaterea în cele 4 comisii reunite - Comisiile 

juridice și pentru drepturile omului din Camera Deputaților și Senat - pentru desemnarea 

candidatului în numele României, pentru funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului. Din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

au participat aceiași membri ai comisiei ca în prima parte. 

Ședința comisiilor reunite a fost condusă de dna deputată Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă – 

președintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Pe lista principală a candidaţilor României pentru funcţia de judecător al României la 

CEDO, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute în Comisia de selecţie din cadrul 

Ministerului Justiției - care a funcționat în toamna trecută - au fost următorii candidați: Sebastian 

Răduleţu, Bogdan Iancu şi Răzvan Horaţiu Radu, iar pe lista candidaţilor de rezervă au fost 

Claudia Jderu şi Mihaela Tofan. Termenul limită pentru transmiterea listei cu trei propuneri 

pentru postul vacant de judecător către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei este 5 mai 

2022. 

În deschiderea dezbaterilor, dl senator Titus Corlățean, membru al Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei a ținut să reamintească membrilor celor 4 Comisii reunite că procedura de 

desemnare a candidaţilor României pentru funcţia de judecător la CEDO este reglementată de 

OG 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa CEDO şi a Comitetului 

Miniştrilor ale Consiliului Europei și a reamintit președintelui de ședință că, din punct de vedere 

procedural, este necesar ca fiecare candidat dintre cei 5 să fie audiat în absența celorlalți 4, 

indiferent daca aceștia sunt prezenți fizic sau on-line. De asemenea, dl senator Titus Corlățean a 

ținut să precizeze că este posibil ca - dacă nu există și femei între candidații de pe lista scurtă 

trimisă la C.E.D.O. - aceasta să fie respinsă din cauza nerespectării criteriului egalității de șanse 

între femei și bărbați, fapt care s-a mai întămplat în trecut. 
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Cei cinci candidaţi au fost audiaţi - atât fizic, cât și on-line. Fiecare dintre cei 5 candidați 

sus-menționați și-a prezentat, pe scurt, biografia și ceea ce-l recomandă pentru ocuparea funcției. 

Astfel pe lista principală au fost 3 candidați: Sebastian Rădulețu - care este profesor universitar 

doctor la Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova, Bogdan Iancu - care este 

conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe Politice din Universitatea București, 

Răzvan Horațiu Radu - fost adjunct al Procurorului de pe lângă Î.C.C.J. - actualmente secretar 

general la Ministerul Justiției. Pe lista de rezervă au fost următoarele candidate: judecătoarea 

Claudia Jderu de la Curtea de Apel București și avocata Mihaela Tofan, care este și profesor 

universitar la Universitatea Alexandru Ioana Cuza din Iași. Candidații au răspuns apoi câtorva 

întrebări adresate de mai mulți parlamentari din cele 4 Comisii avizatoare reunite. 

În final, şedinţa menționată s-a terminat fără un anunţ oficial privind avizul asupra 

candidaţilor, întrucâtul votul a fost considerat viciat, din motive de procedură, urmând să fie 

reluat miercuri, 16 februarie. 

 

 

 

         Președinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 

 


