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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 30.07.2009 
      Nr. 31/689 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din ziua de 27 iulie  2009 
 

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 27 iulie 2009, fiind prezenţi următorii membri ai Comisiei:  domnul 
deputat Daniel Buda, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, domnul deputat Florin 
Iordache, domnul deputat Gabriel Andronache, doamna deputat Carmen Axenie, 
domnul deputat Tudor-Alexandru Chiuariu, domnul deputat Iustin-Marinel 
Cionca-Arghir, domnul deputat Ciprian Minodor Dobre, domnul deputat 
Gheorghe Gabor, domnul deputat Mircea Grosaru, domnul deputat Mircea 
Silvestru Lup, domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, domnul deputat Eugen 
Nicolicea, domnul deputat Sorin Andi Pandele, domnul deputat Tudor Panţîru, 
domnul deputat Sorin Constantin Stragea, domnul deputat Cornel Ştirbeţ, domnul 
deputat Gabriel Tiţa-Nicolescu, domnul deputat Gelu Vişan în locul domnului 
deputat Mihail Boldea şi domnul deputat Ştefan Seremi în locul domnului 
deputat Daniel-Ionuţ Bărbulescu. 

Au absentat de la lucrările Comisiei:  domnul deputat Ioan Timiş, 
doamna deputat Liana Dumitrescu, doamna deputat Florina Ruxandra Jipa şi 
domnul deputat András-Levente Máté.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Daniel 
Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
1. Scrisoarea doamnei Laura Codruţa Kovesi, Procurorul General al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, împreună cu materialul 
probator din dosarul nr.147/P/2009 referitor la doamna Monica Iacob -Ridzi 
(nr.699BP). 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele  Comisiei, a luat cuvântul 
în deschiderea şedinţei pentru a-i informa pe membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu privire la scrisoarea doamnei Procuror General al 
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Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin care se solicită 
începerea urmăririi penale împotriva doamnei deputat Monica Maria Iacob-Ridzi, 
fost membru al Guvernului României, precum şi cu privire la materialele 
distribuite sau ce pot fi consultate cu privire la acest punct al ordinii de zi. 

În continuarea dezbaterilor, domnul preşedinte al Comisiei a propus 
ca desfăşurarea lucrărilor şedinţei să aibă loc prin luarea cuvântului de către un 
reprezentant al fiecărui grup parlamentar. Astfel,   s-au înscris  pentru a lua 
cuvântul din partea grupului parlamentar al Partidului Democrat- Liberal, domnul 
deputat Daniel Buda, din partea grupului parlamentar al Partidului Social 
Democrat+Partidul Conservator, domnul deputat Florin Iordache, din partea 
grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, domnul deputat Tudor 
Chiuariu, iar  din partea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale,  domnul 
deputat Mircea Grosaru.     

 Membrii Comisiei au fost informaţi  cu privire la Scrisoarea 
doamnei Laura Codruţa Kovesi, Procurorul General al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trimisă doameni Roberta Anastase, Preşedintele 
Camerei Deputaţilor cu adresa nr. 1593/C/2009, transmisă, în conformitate cu 
prevederile art. 155 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. 
699 BP din 27 iulie 2009, la care au fost anexate referatul Procurorului şef 
serviciu, Secţia de combatere a corupţiei, Direcţia Naţională Anticorupţie, 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie precum şi materialul 
probator din dosarul 147/P/2009 – şase volume, totalizând 1.676 file, prin care se 
solicită declanşarea procedurilor necesare în vederea formulării cererii de 
începere a urmăririi penale cu privire  la doamna deputat Monica Maria Iacob –
Ridzi, fost membru în Guvernul României,  pentru săvârşirea infracţiunilor de 
abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut 
pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prevăzută de art. 132 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare,  cu referire la art. 248 din 
Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal; fals intelectual în 
legătură cu fapte de corupţie prevăzută de art. 289 din Codul Penal raportat la 
art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul 
Penal; instigare la infracţiunea de acces  fără drept la un sistem informatic 
săvârşită prin încălcarea măsurilor de securitate prevăzută de art. 25 din Codul 
penal raportat la art. 42 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi instigarea la infracţiunea de ştergere de 
date informatice fără drept prevăzută de art. 25 din Codul penal raportat la art. 44 
alin.(1)  din Legea nr. 161/2003, cu modificările ulterioare, totul cu aplicarea art. 
33 lit.a) din Codul penal.  
  Domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Comisiei,  a luat 
cuvântul din partea grupului parlamentar al PSD+PC şi a afirmat că, în urma 
lecturării celor prezentate în referatul de caz, există indicii cu privire la săvârşirea 



 3

unor infracţiuni de către doamna deputat Monica Iacob-Ridzi, motiv pentru care 
grupul pe care îl reprezintă va vota pentru începerea urmăririi penale. De 
asemenea, a propus ca modalitatea de exprimare a votului să fie, potrivit practicii 
Comisiei, prin vot secret.  
  În continuarea dezbaterilor, domnul deputat Tudor Chiuariu a luat 
cuvântul din partea grupului parlamentar al PNL şi menţionat că nu există indicii 
că în acest caz ar exista o anchetă politică, este necesar să se acorde instituţiilor 
abilitate posibilitatea de a continua cercetările pentru aflarea adevărului şi a 
precizat că deputaţii din partea grupului parlamentar pe care îl reprezintă vor vota 
în favoarea începerii urmăririi penale.  
  Din partea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, domnul 
deputat Mircea Grosaru a precizat că, în cazul doamnei ministru Monica Iacob-
Ridzi, pentru dovedirea nevinovăţiei acesteia, trebuie să se voteze pentru 
începerea urmăririi penale.  
  Din partea grupului parlamentar al PD-L, a luat cuvântul domnul 
deputat Daniel Buda, care a susţinut necesitatea votării în favoarea începerii 
urmăririi penale împotriva doamnei deputat Monica Iacob-Ridzi, în concordanţă 
cu luările de poziţiile publice cu privire la acest caz, ca un semn al seriozităţii şi 
maturităţii Parlamentului. Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat că “astăzi 
este o zi în care Parlamentul reacţionează cu rapiditate lăsând justiţia să îşi facă 
datoria”. De asemenea, a menţionat că fiecare cetăţean, fiecare om care merge în 
faţa organelor de urmărire penală, fie că este vorba de parlamentari sau de “ne-
parlamentari” beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, iar prin aprobarea cererii 
de începere a urmăririi penale nu se stabileşte vinovăţia sau nevinovăţia unei 
persoane. Astfel,  grupul parlamentar al PD-L dă acest vot pentru a-i permite 
doamnei deputat, fost ministru, să îşi probeze nevinovăţia în faţa organelor de 
anchetă. 
  În continuarea discuţiilor, domnii deputaţi Eugen Nicolicea şi 
Gheorghe Gabor au subliniat necesitatea respectării termenelor în cazul 
procedurilor parlamentare şi evitarea soluţionării cererii în grabă. 

Au mai luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, domnul 
preşedinte Daniel Buda, domnii deputaţi Ciprian Dobre, Eugen Nicolicea şi 
Cornel Ştirbeţ, pentru a-şi motiva votul şi ca drept la replică.  
  La finalul dezbaterilor domnul preşedinte Daniel Buda a pus în 
discuţie alegerea modalităţii de vot, având în vedere propunerea de vot secret a 
domnului vicepreşedinte Florin Iordache şi a domnului Ciprian Dobre, precum şi 
cea a votului deschis propus de domnul deputat Iustin Cionca-Arghir. Domnul 
Buda a susţinut varianta exprimării unui vot deschis. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea, invocând o problemă de 
procedură, în luarea sa de cuvânt a precizat că există un raport al unei Comisii de 
anchetă care se dezbate în plen, iar ca urmare a faptului că ministrul respectiv 
este şi deputat şi Comisia judridică, de disciplină şi imunităţi este sesizată cu 
elaborarea unui raport şi cu privire la acea cerere de urmărire penală; prin urmare 
există două cereri de urmărire penală una iniţiată în urma unui control făcut de o 
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Comisie de anchetă şi una transmisă în urma unei solicitări a DNA-ului, iar 
infracţiunile din cele două cereri diferă.  

Domnul deputat Gheorghe Gabor a subliniat că s-a semnalat o 
“chestiune delicată” referitoare la sesizarea Comisiei şi cea a Parchetului. Iar, în 
cazul în care infracţiunile diferă în cele două sesizări, consideră că ar trebui 
supusă la vot cererea de începerea a urmăririi penale pentru toate infracţiunile 
prevăzute în cele două sesizări.  

Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat că pentru şedinţa din acea 
zi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată doar cu cererea 
DNA-ului, şi nu poate fi anticipată decizia Plenului cu privire la cererea Comisiei 
de anchetă. Comisia se va pronunţa cu privire la cealaltă cerere atunci când va fi 
sesizată cu aceasta, în funcţie de decizia Plenului.  

A fost supusă la vot propunerea de vot secret a domnilor deputaţi 
Florin Iordache  şi  Ciprian Dobre. Această propunere a fost respinsă cu 
majoritate de voturi (9 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă). 
   Domnul Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi  a supus votului membrilor Comisiei  întocmirea unui raport prin care 
să se recomande Plenului Camerei Deputaţilor  aprobarea cererii Procurorului 
General pentru începerea urmăririi penale pentru infracţiunile descrise în această 
cerere. Supusă la vot, această propunere a fost aprobată cu majoritate de voturi 
(18 voturi pentru şi o abţinere). În acest sens s-a hotărât întocmirea unui raport 
care să fie transmis, de îndată, Plenului Camerei Deputaţilor.  
  
 Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a declarat 
închise lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
  
 Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 
înregistrată cu mijloace audio şi video.  
 
   PREŞEDINTE,         SECRETAR,  
 
             Daniel BUDA                   Gabriel ANDRONACHE 
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