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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti,  11.03.2004
Nr.  31/234

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

din zilele de 9 şi 11 martie 2004. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9 şi
11 martie 2004.

De la dezbateri, din numărul total al membrilor comisiei (24), au absentat domnii
deputaţi: Acsinte Gaspar, Minodora Cliveti - Grupul parlamentar al P.S.D. şi Tamas Sandor -
Grupul parlamentar al U.D.M.R.

A fost adoptată următoarea ordine de zi: 

I. Audierea domnului Cristian Diaconescu pentru funcţia de ministru al
justiţiei – şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi
validări a Senatului; 

II. Audierea domnului Ioan Talpeş pentru funcţia de ministru de stat pentru
coordonarea domeniilor apărării naţionale, integrării europene şi justiţiei – şedinţă comună
cu membrii Comisiilor pentru apărare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu membrii Comisiei
juridice a Senatului, precum şi cu membrii Comisiei Parlamentului României pentru Integrare
Europeană.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat
lucrările în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi
validări a Senatului.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Neagu - preşedintele
Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor. 

Înainte de începerea dezbaterilor, prin consens, s-a hotărât ca reprezentanţii mass-
media să asiste la audieri.

 Pentru postul de ministru al justiţiei a fost audiat domnul Cristian Diaconescu.
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Senatorii Nicolae Vlad Popa, Antonie Iorgovan,Viorel Dumitrescu şi deputaţii
Emil Boc, Vasile Moiş, Ervin Szekely, Ion Mogoş au luat cuvântul pentru a adresa unele
întrebări candidatului, referitoare la priorităţile propuse pentru continuarea procesului de reformă
în justiţie, la proiectele de lege vizând organizarea judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii
şi statutul magistraţilor, etc. 

Domnul Cristian Diaconescu a răspuns întrebărilor formulate de parlamentari,
după care preşedintele de şedinţă a propus supunerea la vot secret cu buletine de vot a
candidaturii domnului Cristian Diaconescu la postul de ministru al justiţiei.

În urma exprimării votului, cu 16 voturi "pentru", 10 "împotrivă" şi 1 vot anulat,
Comisiile juridice au avizat favorabil candidatura domnului Cristian Diaconescu la postul de
ministru al justiţiei.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor şi-a continuat lucrările în  şedinţă comună
cu membrii Comisiilor pentru apărare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu membrii Comisiei
juridice a Senatului, precum şi cu membrii Comisiei Parlamentului României pentru Integrare
Europeană.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul senator Sergiu Nicolaescu -
preşedintele Comisiei pentru apărare din  Senat. 

Înainte de începerea audierii, la propunerea domnului deputat Răzvan Ionescu -
preşedintele Comisiei pentru apărare din Camera Deputaţilor s-a supus la vot prezenţa presei la
dezbateri. 

 Cu majoritate de voturi, s-a hotărât ca reprezentanţii mass-media să asiste la
audiere.

 A fost audiat pentru postul de ministru de stat pentru coordonarea domeniilor
apărării naţionale, integrării europene şi justiţiei domnul Ioan Talpeş care făcut o scurtă
prezentare autobiografică.

O parte dintre deputaţii şi senatorii prezenţă la dezbateri au luat cuvântul pentru a
adresa domnului Ioan Talpeş o serie de întrebări referitoare la activitatea ce urmează a o
desfăşura.

După primirea răspunsurilor, s-a trecut la exprimarea votului secret cu buletine de
vot. Astfel, cu 48 de voturi "pentru" şi 7 "împotrivă", membrii celor cinci comisii parlamentare
au avizat favorabil candidatura domnului Ioan Talpeş la postul de ministru de stat pentru
coordonarea domeniilor apărării naţionale, integrării europene şi justiţiei.

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Ion NEAGU 


