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     SINTEZA 

lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 
 20 decembrie 2008 

 
 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 20 decembrie 2008, începând cu ora 1300.  
 La lucrări au fost prezenţi toţi membrii comisiei: Daniel Buda, Bogdan Liviu 
Ciucă, Florin Iordache, Andronache Gabriel, Ioan Timiş, Carmen Axenie, Daniel 
Ionuţ Bărbulescu, Mihail Boldea, Tudor Chiuariu, Arghir Iustin Cionca, Ciprian 
Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Florina Ruxandra Jipa, 
Mircea Lup, Mate Andras Levente, Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Sorin Andi 
Pandele, Tudor Panţâru, Sorin Stragea, Cornel Ştirbeţ, Tiţa-Nicolescu Gabriel şi 
Elena Udrea (substituită în partea a două a şedinţei de doamna deputat Claudia 
Boghievici). 
 Pe ordinea de zi a comisiei s-au aflat următoarele puncte: 

1. Audierea domnului Victor Viorel Ponta pentru funcţia de ministru delegat 
pentru relaţia cu Parlamentul;  

2. Audierea domnului Cătălin Predoiu pentru funcţia de ministru al justiţiei. 
 

Pentru primul punct al ordinii de zi lucrările comisiei s-au desfăşurat în 
şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări a Senatului, având ca obiect audierea domnului Victor Viorel Ponta, 
candidat propus pentru funcţia de ministru delegat pentru relaţia cu Parlamentul. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator Toni Greblă – 
preşedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. 
Membrii comisiilor, la propunerea preşedintelui de şedinţă, au stabilit modul în care 
se va desfăşura audierea candidatului pentru funcţia de ministru delegat pentru 
relaţia cu Parlamentul. În acest sens, s-a hotărât ca, după prezentarea CV-ului de 
către candidat şi a priorităţilor avute în vedere potrivit programului de guvernare, 
membrii comisiilor să poată  adresa întrebări şi să solicite clarificări acestuia, iar în 
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final să se treacă la procedura de vot în vederea înaintării către Birourile permanente 
reunite avizul Comisiilor juridice. 

După prezentarea CV-ului şi a principalelor direcţii avute în vedere pentru o 
relaţie eficientă între Guvern şi Parlament, candidatului i s-au adresat întrebări. În 
acest sens, au luat cuvântul parlamentarii Ioan Timiş, Florin Iordache, Cornel, 
Ştirbeţ, Tudor Chiuariu, Ciprian Dobre şi Andrei Mircea. 

Domnul Victor Viorel Ponta a răspuns întrebărilor formulate de parlamentari, 
după care s-a trecut la procedura de vot. În urma exprimării votului, cu 28 voturi 
pentru şi 8 voturi împotrivă, comisiile reunite au avizat favorabil candidatura 
domnului Victor Viorel Ponta pentru funcţia de ministru delegat pentru relaţia cu 
Parlamentul. 

 
Pentru al doilea punct al ordinii de zi, lucrările s-au desfăşurat în şedinţă 

comună cu membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a 
Senatului, cu cei ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi naţionale 
din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi minorităţi din cadrul Senatului. Lucrările şedinţei comune au fost conduse de 
domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

Prin consens, s-a hotărât utilizarea aceloraşi modalităţi de audiere şi vot. 
În acest sens, 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. 

Ca atare, s-a dat cuvântul domnului Cătălin Predoiu, care şi-a prezentat 
succint activitatea profesională, precum şi intenţiile cu privire la măsurile 
preconizate în vederea transpunerii în practică a programului de guvernare în 
domeniul justiţiei. 

Parlamentarii Ioan Ghişe, Ciprian Dobre, Ioan Timiş, Gyorgy Frunda, Iulian 
Urban, Dan Şova, Andras Levente Mate, Tudor Chiuariu, Gheorghe Gabor, Florina 
Ruxandra Jipa, au luat cuvântul pentru a adresa întrebări candidatului sau pentru a 
solicita unele clarificări referitoare atât la activitatea desfăşurată până în prezent, cât 
şi la priorităţile stabilite în vederea continuării procesului de reformă în justiţie, 
asigurarea independenţei acesteia, precum şi consolidarea garanţiilor pentru apărarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

Domnul Cătălin Predoiu a răspuns întrebărilor formulate de parlamentari, 
după care preşedintele de şedinţă a propus supunerea la vot a candidaturii sale. 
Membrii comisiilor au adoptat modalitatea votului deschis. 

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,                       SECRETAR, 

           Daniel BUDA                                       Ioan TIMIŞ    
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