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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 
corupţiei şi pentru petiţii din ziua de 7 mai 2012 

 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – 

preşedinte, Octavian Marius Popa – vicepreşedinte, Dumitru Boabeş – secretar, 

Radu Eugeniu Coclici - secretar, Ioan Damian, Nicolae Stan şi Eugen Constantin 

Uricec.  

Au absentat membrii comisiei : Adrian Gurzău – vicepreşedinte, 

Luminiţa Iordache – vicepreşedinte, Borbely Laszlo, William Gabriel Brînză şi 

Marian Dan Mihai. 

Pe ordinea de zi a şedinţei din 7 mai 2012 s-a aflat următorul punct : 

- Audierea domnului Titus Corlăţean pentru funcţia de ministru 
al justiţiei. 

Lucrările comisiei s-au desfăşurat începând cu ora 10:00, în Sala 

Mihai Viteazul, în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale ale Camerei Deputaţilor, împreună cu membrii Comisiei juridice, de 

numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

minorităţi şi Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii 

ale Senatului României. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat                      

Daniel Buda – preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei 

Deputaţilor.  



 
 

În deschiderea şedinţei, domnul Daniel Buda – preşedintele de 

şedinţă, i-a dat cuvântul candidatului pentru funcţia de ministru al justiţiei – 

domnului Titus Corlăţean, ulterior urmând ca domnii deputaţi şi senatori – prezenţi 

la şedinţă – să-i adreseze acestuia întrebări. 

După prezentarea principalelor direcţii şi obiective avute în vedere 

pentru sistemul judiciar, candidatului i s-au adresat întrebări de către: domnul 

deputat Tudor Chiuariu, domnul deputat Mircea Silvestru Lup; domnul deputat 

Andon Sergiu, domnul senator Frunda Gyorgy; domnul deputat Gabriel 

Andronache; domnul deputat Bogdan Ciucă; domnul deputat Octavian Marius 

Popa; domnul senator Cseke Attila-Zoltan, doamna deputat Florina Ruxandra 

Jipa; domnul senator Toni Greblă şi domnul deputat Daniel Buda. 

 

După ce domnul Titus Corlăţean a răspuns tuturor întrebărilor 

adresate, domnul deputat Daniel Buda – preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

candidatura domnului Titus Corlăţean, pentru funcţia de ministru al justiţiei.  

 

În urma supunerii la vot, membrii comisiile reunite au acordat 
35 de voturi „pentru”, 6 voturi au fost „împotrivă” şi 2 abţineri. Astfel, 
propunerea candidaturii domnului Titus Corlăţean pentru funcţia de ministru 
al justiţiei a fost adoptată cu majoritate de voturi. 

 
Nemaifiind înscrise alte puncte pe ordinea de zi, domnul deputat                

Daniel Buda – preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei 

Deputaţilor, a declarat închisă şedinţa comisiilor reunite. 

 

 

   P R E Ş E D I N T E, 

 

           Ioan Stan 
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