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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

S  I  N  T  E  Z  A 
 lucrărilor Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 

corupţiei şi pentru petiţii din ziua de 8 februarie 2012 
 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Adrian Gurzău – 

vicepreşedinte, Marian Dan Mihai şi Eugen Constantin Uricec. Doamna deputat 

Luminiţa Iordache a fost înlocuită de către domnul deputat Soporan Vasile. 

Au absentat domnii deputaţi : Ioan Stan – preşedinte, Octavian-Marius 

Popa – vicepreşedinte, Dumitru Boabeş – secretar, Radu Eugeniu Coclici – secretar, 

William Gabriel Btrînză, Ioan Damian, Nicolae Stan şi Borbely Laszlo. 

Pe ordinea de zi a şedinţei din 8 februarie 2012 s-a aflat următorul punct : 

- Audierea domnului Cătălin Marian Predoiu pentru funcţia de 
ministru al justiţiei. 

Lucrările comisiei s-au desfăşurat începând cu ora 14:15, în Sala Mihai 

Viteazu, 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 care a făcut menţiunea că sunt prezenţi la lucrările şedinţei comune a celor 

şase comisii, 33 de deputaţi şi senatori. Prezenţa în momentul votului a fost de 38 de 

parlamentari. 
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Au luat cuvântul domnii senatori Gyorgy Frunda – preşedintele Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului României şi domnul Andrei 

Florin Mircea – secretar al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a 

Senatului României, precum şi domnul deputat Eugen Nicolicea, referindu-se la lipsa 

de cvorum al şedinţei comisiilor reunite.  

Domnul deputat Daniel Buda – preşedintele de şedinţă a făcut precizarea 

că plenul este suveran în a decide în ceea ce priveşte acordarea votului de investitură 

pentru această funcţie şi, evident, pentru întregul Guvern. 

În continuarea şedinţei, domnul Daniel Buda – preşedintele Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor a dat cuvântul candidatului 

pentru funcţia de ministru al justiţiei. 

Domnul Cătălin Marian Predoiu a informat membrii comisiilor reunite 

asupra: aspectelor şi implicaţiilor pe plan intern a publicării Raportului intermediar al 

Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare în domeniul justiţiei; 

reforma în domeniul justiţiei şi consolidarea eforturilor Consiliului Superior al 

Magistraturii; menţiunilor pozitive reflectate în Raportul de ţară privind punerea în 

aplicare a noului Cod civil; necesităţii suplimentării schemelor de personal cu 

aproximativ 400 de posturi, situaţie reieşită din studiile de impact realizate de Ministerul 

Justiţiei.  

În continuare, domnul Cătălin Marian Predoiu a enumerat şi a oferit 

precizări punctuale privind proiectele de legi care sunt în curs de finalizare şi 

transmitere către Guvern, precum şi cele ce sunt în dezbatere parlamentară.  

În încheiere, domnul Cătălin Marian Predoiu a informat membrii comisiilor 

reunite că Ministerul Justiţiei a iniţiat planul de dezvoltare pentru Autoritatea Naţională 

pentru Cetăţenie, precum şi o serie de măsuri de transparentizare a actului de justiţie şi 

anume, acela de implementare a unui sistem de înregistrare audio-video a şedinţelor 

de judecată. 

După această prezentare a domnului Cătălin Marian Predoiu, acestuia              

i s-au adresat întrebări de către: domnul deputat Daniel Buda – preşedintele şedinţei, 

domnul senator Gyorgy Frunda şi domnul deputat Teodor Ciuhodaru. 



 
 

 3

 

După ce domnul Cătălin Marian Predoiu a răspuns tuturor întrebărilor 

adresate, domnul Daniel Buda – preşedintele de şedinţă, a propus supunerea la vot a 

candidaturii domnului Cătălin Marian Predoiu.  

În urma exprimării votului, cu unanimitatea celor prezenţi, comisiile 
reunite au acordat un vot favorabil candidaturii domnului Cătălin Marian Predoiu 
pentru funcţia de ministru al justiţiei. 

 
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. 

 

 

   V I C E P R E Ş E D I N T E, 

 

             Adrian Gurzău 
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