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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  Bucureşti, 27.12. 2004 

 Nr. 31/1091 
 
     SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
din ziua de 27 decembrie 2004 

 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a desfăşurat lucrările  în  ziua  de  27  decembrie 2004,  începând       
cu ora 18.  
  La lucrări au fost prezenţi toţi membrii comisiei. Deputaţii Ioan 
Buda şi Gheorghe Sârb, aflaţi în imposibilitate să participe la şedinţă, au fost 
înlocuiţi, potrivit adresei liderului grupului parlamentar al PSD şi în conformitate 
cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, cu deputaţii Eugen Nicolicea 
şi Valeriu Zgonea. 
  Pe ordinea de zi a comisiei s-au aflat următoarele puncte: 

1. Audierea doamnei Monica Luisa Macovei pentru funcţia de ministru 
al justiţiei; 

2. Audierea domnului Bogdan Olteanu pentru funcţia de ministru 
delegat pentru relaţia cu Parlamentul. 

Pentru primul punct al ordinii de zi, lucrările s-au desfăşurat în 
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
naţionale din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei juridice, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi ai Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi minorităţi din cadrul Senatului. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de domnul 
deputat Sergiu Andon – preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
din Camera Deputaţilor şi de domnul senator Peter Eckstein Kovacs – preşedintele 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. 

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

De asemenea, membrii comisiei, la propunerea preşedintelui de 
şedinţă, au stabilit modul în care se va desfăşura audierea candidatului pentru 
funcţia de ministru al justiţiei.  

În acest sens, s-a hotărât ca, după prezentarea CV-ului de către 
candidat şi a priorităţilor din domeniul justiţiei avute în vedere potrivit 
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programului de guvernare, membrii comisiilor să poată  adresa întrebări şi să 
solicite clarificări acestuia. 

Ca atare, s-a dat cuvântul doamnei Monica Luisa Macovei, care şi-a 
prezentat succint activitatea profesională, precum şi intenţiile cu privire la 
măsurile preconizate în vederea transpunerii în practică a programului de 
guvernare in domeniul justiţiei. 

Deputaţii Sergiu Andon, Florin Iordache, Ruxandra Florina Jipa, 
Lucian Augustin Bolcaş, Petru Călian, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Eugen 
Nicolicea, Ioan Timiş, Valeriu Zgonea,  precum şi senatorii Peter Eckstein 
Kovacs, Doru Ioan Tărăcilă, Liviu-Doru Bindea, Antonie Iorgovan, Nicolae-Vlad 
Popa, Norica Nicolai, Şerban Nicolae, Mihai Ungheanu şi Ionela Pop 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 în vederea continuării procesului de reformă în justiţie, asigurarea 
independenţei acesteia, precum şi consolidarea garanţiilor pentru apărarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

Doamna Monica Luisa Macovei 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 26 voturi pentru şi 19 împotrivă, 
comisiile reunite au avizat favorabil candidatura doamnei Monica Luisa Macovei 
pentru funcţia de ministru al justiţiei. 

 
Lucrările comisiei au continuat în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, având ca 
obiect audierea domnului Bogdan Olteanu, candidat propus pentru funcţia de 
ministru delegat pentru relaţia cu Parlamentul. 

S-a hotărât utilizarea aceloraşi modalităţi de audiere şi vot. 
După prezentarea CV-ului şi a principalelor direcţii avute în vedere 

pentru o relaţie cât mai adecvată între Guvern şi Parlament, candidatului i s-au 
adresat întrebări. În acest sens, au luat cuvântul senatorii Şerban Nicolae, Ioan 
Doru Tărăcilă, Antonie Iorgovan, Liviu Doru Bindea, precum şi deputaţii Cristian 
Dumitrescu, Lucian Augustin Bolcaş,  Eugen Nicolicea, Sergiu Andon, Petru 
Călian. 

Domnul Bogdan Olteanu a răspuns întrebărilor formulate de 
parlamentari, după care s-a trecut la procedura de vot. În urma exprimării votului, 
cu 21 voturi pentru,  4 împotrivă şi 6 abţineri, comisiile reunite au avizat favorabil 
candidatura domnului Bogdan Olteanu pentru funcţia de ministru delegat pentru 
relaţia cu Parlamentul. 

 
 

    PREŞEDINTE, 
 
            Sergiu ANDON 
 


