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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte               
şi problemele minorităţilor naţionale                            
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei comune din data de 17 noiembrie 2015 

 pentru audierea doamnei Raluca Prună pentru funcţia de ministru al Justiţiei 
 
 

La lucrările şedinţei comune pentru audierea doamnei Raluca Prună 
pentru funcţia de ministru al Justiţiei, desfăşurată  în data de 17 noiembrie 2015, 
au participat membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei 
pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii ale Camerei Deputaţilor şi 
membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, Comisiei juridice, 
de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Comisiei pentru constituţionalitate, 
libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor CEDO, Comisiei pentru 
cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii ale Senatului. 

Din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor au fost prezenţi 8 deputaţi, fiind 
absenţi: domnul deputat Nicolae Păun, din Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale, preşedinte al comisiei; domnul deputat Claudiu-Andrei Tănăsescu, din 
Grupul parlamentar ALDE; doamna deputată Elena Gabriela Udrea, neafiliată 
unui grup parlamentar. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Liviu-Bogdan Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, 
care, în deschidere, a făcut cunoscut scopul întâlnirii: audierea doamnei Raluca 
Prună pentru ocuparea funcţiei de ministru al Justiţiei. 
 În continuare, preşedintele de şedinţă a propus o formulă de lucru: pentru 
început, să i se acorde doamnei Raluca Prună maximum 10 minute pentru o 
scurtă prezentare şi apoi să urmeze întrebările membrilor celor şapte comisii, 
câte trei întrebări, la care aceasta să răspundă în ordinea în care au fost 
formulate, urmate de alte trei întrebări, la care candidata să răspundă în ordinea 
formulării,  până la epuizarea acestora.  

Supusă votului, formula de lucru a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
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 Pentru început, i s-a dat cuvântul doamnei Raluca Prună, care a făcut o 
scurtă prezentare a activităţii sale profesionale. 
 În continuare, conform procedurii de lucru aprobate, senatorii şi deputaţii 
prezenţi au formulat întrebări, în paneluri de câte trei. Întrebările au acoperit o 
problematică foarte întinsă, vizând: colaborarea cu profesiunile liberale 
implicate în actul de justiţie; posibila reglementare legală a parteneriatului civil; 
conflictul de interese care poate să apară în familiile în care soţii sunt unul 
avocat, celălalt judecător sau unul procuror, celălalt avocat; reglarea motorului 
legislativ astfel încât să aibă ca finalitate respectarea voluntară a legii de către 
fiecare cetăţean; imunităţile speciale, neprevăzute în Constituţie, ci doar în unele 
legi speciale, vizând anumite categorii profesionale; regimul incompatibilităţilor; 
procedura şi criteriile pentru conducătorii instituţiilor din subordinea 
Ministerului Justiţiei; statutul  procurorului comparativ cu cel al avocatului; 
posibilitatea ridicării Mecanismului de Control şi Verificare instituit asupra 
României; lămurirea diferenţei care există între magistraţii judecători şi 
magistraţii procurori; supranormarea legislativă; punerea în mişcare a acţiunilor 
în regres ca urmare a deciziilor CEDO în care statul român trebuie să plătească 
despăgubiri; situaţia posibililor agenţi sub acoperire din rândul magistraţilor, 
precum şi altele. 
  Răspunsurile doamnei Raluca Prună au fost la obiect şi cuprinzătoare, 
membrii celor şapte comisii parlamentare declarându-se, cu foarte puţine 
excepţii, mulţumiţi, lucru ilustrat şi de rezultatul votului: 48 de voturi pentru 
validarea în funcţia de ministru al Justiţiei, 1 vot împotrivă şi două abţineri. 
 Ca urmare, s-a procedat la întocmirea avizului comun consultativ, 
semnarea şi înaintarea acestuia către plenul reunit al celor două Camere ale 
Parlamentului. 
 Domnul deputat Liviu-Bogdan Ciucă a felicitat-o, în numele 
participanţilor, pe doamna Raluca Prună şi a declarat închise lucrările şedinţei. 
   
 
  

VICEPREŞEDINTE, 
 

Deputat 
Tamara Dorina CIOFU 

 
 
 

 

Întocmit:  
consilier  parlamentar Elena Zorilă 
 


