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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 

S I N T E Z A 
privind audierea domnului Florin Iordache 

în calitate de candidat propus de către domnul Prim-Ministru             
Sorin Mihai Grindeanu, pentru funcţia de Ministru al Justiţiei 

din ziua de 4 ianuarie 2017 
 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv domnii 

deputaţi: Abu-Amra Lavinia-Corina – vicepreşedinte, Băișanu Ștefan -

Alexandru – vicepreşedinte, Boboc Valentin Gabriel – vicepreşedinte, Dunava 

Costel Neculai – secretar, Prisnel Adrian-Claudiu – secretar, Antal Istvan-

Janos, Goga Octavian, Ionescu George, Suciu Vasile-Daniel şi Șarapatin 

Elvira. A lipsit domnul preşedinte Balan Ioan şi în locul domnului deputat                  

Mărgărit Mitică-Marius, a fost prezentă doamna deputat Luca Andaluzia 

desemnată de către Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat. 

Pe ordinea de zi din 4 ianuarie 2017 s-a aflat următorul punct : 

                - Audierea domnului Florin Iordache în calitate de candidat 

propus de către domnul Prim Ministru Sorin Mihai Grindeanu, pentru funcţia de 

Ministru al Justiţiei.  

Lucrările comisiei s-au desfăşurat 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 constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor 

CEDO, 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           

Eugen Nicolicea – preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a 

Camerei Deputaţilor. 
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Domnul deputat Eugen Nicolicea – preşedintele Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor l-a invitat pe domnul deputat 

Florin Iordache să ia cuvântul pentru a face o scurtă prezentare atât în ceea ce 

priveşte bibliografia sa, cât şi referitor la activitatea pe care urmează să o 

desfăşoare în calitate de ministru al justiţiei. 

După prezentarea făcută de către domnul deputat                         

Florin Iordache, candidatului i s-au adresat întrebări de membrii comisiilor 

reunite, după cum urmează: domnul deputat Vasile Varga, domnul senator 

Robert-Marius Cazanciuc, domnul deputat Valeriu Andrei Steriu, domnul 

senator Cătălin-Daniel Fenechiu, domnul deputat Stelian-Cristian Ion, domnul 

senat Marius-Petre Nicoară, domnul deputat Ioan Cupşa, domnul senator  

Titus Corlăţean, domnul senator Mihai Remus Goţiu, domnul senator                   

Iancu Caracota, domnul deputat Gabriel Andronache, domnul deputat      

Kulcsár-Terza József-György, domnul deputat Silviu Dehelean. 

Domnul deputat Florin Iordache a răspuns întrebărilor formulate 

de membrii comisiilor reunite, senatori şi deputaţi, aşa după cum reiese din 

Stenograma discuţiilor purtate în cadrul audierii din data de 4 ianuarie 2017, 

după care s-a trecut la procedura de vot. 

Supusă la vot, propunerea pentru ocuparea funcţiei de ministru al 

justiţiei în persoana domnului Florin Iordache a fost avizată favorabil cu 
majoritate de voturi, respectiv 43 voturi „pentru”, 16 voturi „împotrivă” şi                    

2 abţineri.  

Domnul deputat Eugen Nicolicea – preşedintele Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, a declarat închisă şedinţa 

comisiilor reunite. 

 

V I C E P R E Ş E D I N T E,                                            
Băişanu Ştefan-Alexandru                

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=159&cam=2&leg=2016�
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