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Pe data de 20 decembrie 2008, şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale s-a desfăşurat în două părţi. Cvorumul 

de lucru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a fost întrunit. Astfel, la şedinţă au fost prezenţi cei 12 deputaţi care fac 

parte din Comisie, respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Marius-Cristinel 

Dugulescu, Gigel-Sorinel Ştirbu, Florin Postolachi, Andon Sergiu, Lucian Riviş-

Tipei, Mircea Lubanovici, Mihai Stroe, Victor-Viorel Ponta, Virgil Pop, Dan-Ştefan 

Motreanu şi dl Varga Attila. 

 

Prima parte a şedinţei Comisiei s-a desfăşurat în şedinţă comună cu 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Camera 

Deputaţilor, împreună cu Comisiile omoloage din Senat, în vederea audierii dlui 

Toader Paleologu - pentru funcţia de Ministru al Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

naţional. Lucrările şedinţei comune au fost conduse de doamna deputată Raluca 



Turcan, preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

din Camera Deputaţilor. Prin consensul membrilor Comisiilor reunite, s-a hotărât 

ca, după prezentarea CV-ului de către candidat şi a priorităţilor avute în vedere 

pentru îmbunătăţirea activităţii ministerului culturii, potrivit programului de 

guvernare, membrii comisiilor să poată  adresa întrebări şi să solicite clarificări 

acestuia. Totodată, s-a stabilit ca votul pentru acordarea avizului comun 

consultativ al celor 4 comisii să fie secret. 

 Ministrul nominalizat pentru Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului 

National, Toader Paleologu, a spus - în faţa comisiilor de specialitate reunite - că 

intenţionează să continue toate proiectele bune ale predecesorului său, printre 

care cele legate de Teatrul Naţional şi Biblioteca Naţională. Ca iniţiativă proprie, 

viitorul ministrul vrea ca, în fiecare an, un oraş din România să fie 

desemnat drept capitală naţională culturală, după modelul din 2007 al Sibiului - 

Capitală Culturală Europeană.  

 Paleologu a mai menţionat şi necesitatea susţinerii proiectelor prin care 

patrimoniul să aducă bani, prin integrarea şi promovarea sa în circuitul turistic, nu 

doar să consume fonduri. Solicitat de parlamentarii din comisii să prezinte mai 

multe repere concrete din programul său, dl Toader Paleologu a spus că “nu va 

face promisiuni”. "Nici în campania electorală nu am făcut aşa ceva, nu am să 

încep acum să fac promisiuni", a spus ministrul nominalizat pentru Cultură, care 

a precizat, totuşi, că va lua “ca sugestii” unele probleme invocate de membrii 

comisiilor, printre care cea a cinematografiei, precum şi oportunitatea înfiinţării 

unor muzee de artă contemporană. 

 

 Dl Paleologu a mai subliniat că o prioritate pe agenda ministerului va fi şi 

"sprijinul salarial pentru preoţi şi pentru angajaţii din cultură". În privinţa 

colaboratorilor cu care va lucra, fie că aceştia sunt secretari de stat sau şefi de 

direcţie, minsitrul nominalizat a spus că, deocamdată, nu vrea să facă 

nominalizări.  
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 Viitorul Ministrul al Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional a primit aviz 

favorabil din partea celor 4 comisii reunite. În favoarea acestui aviz au votat 31 

dintre membrii comisiilor, iar 12 parlamentari au votat împotrivă. 

În partea a doua şedinţei Comisiei, a avut loc şedinţa reunită a Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi, a  Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale de la Camera Deputaţilor împreună cu 

Comisiile omoloage de la Senat, care a avut pe ordinea de zi audierea dlui 

Cătălin Marian Predoiu, pentru funcţia de Ministru al Justiţiei. 

 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Daniel 

Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera 

Deputaţilor. Prin consensul membrilor Comisiilor reunite, s-a hotărât ca, după 

prezentarea CV-ului de către candidat şi a priorităţilor din domeniul justiţiei avute 

în vedere potrivit programului de guvernare, membrii comisiilor să poată  adresa 

întrebări şi să solicite clarificări acestuia. 

 

Dl Domnul Cătălin Marian Predoiu şi-a prezentat biografia, activitatea 

profesională, precum şi intenţiile cu privire la măsurile preconizate în vederea 

transpunerii în practică a programului de guvernare în domeniul justiţiei. În 

continuare, domnia sa a enumerat principalele măsuri avute în vedere pentru 

eficientizarea sistemului judiciar românesc, după care candidatului i s-au adresat 

întrebări, pentru ca deputaţii şi senatorii să afle care sunt direcţiile de acţiune ale 

viitorului ministru. 

În acest sens, au luat cuvântul parlamentarii Ioan Timiş, Ioan Ghişe, 

Nicolae Păun, Frunda Gyorgy, Ciprian Dobre, Ioan Timiş, Gyorgy Frunda, Iulian 

Urban, Dan Şova, Andras Levente Mate, Tudor Chiuariu, Gheorghe Gabor, 

Florina Ruxandra Jipa. Domnul Cătălin Marian Predoiu.a răspuns întrebărilor 

formulate de parlamentarii menţionaţi, după care preşedintele de şedinţă a 

propus supunerea la vot a candidaturii sale. Membrii comisiilor au adoptat 

modalitatea votului deschis. 
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În urma exprimării votului, cu 42 voturi pentru şi 9 împotrivă, comisiile 

reunite au avizat favorabil candidatura domnului Cătălin Predoiu pentru funcţia 

de ministru al justiţiei. 

 

PREŞEDINTE 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
Întocmit: exp.Laurenţiu V.Gheorghiu 
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