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  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

       COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 18.11.2014 
                     Nr. 4c-11/1057 

 
 

RAPORT 
 

asupra scrisorii Ministrului Justiţiei, domnul Robert-Marius Cazanciuc, 

referitoare la  solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de încuviinţare a arestării preventive a 

domnului deputat Ioan Adam, respectiv a domnului deputat Viorel Hrebenciuc 

 

 
În conformitate cu art. 195 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificări şi completări şi art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificări, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, prin adresa nr.1076/BP, înregistrată sub nr.4c-
11/1057 din 18 octombrie 2014, cu scrisoarea Ministrului Justiţiei, domnul Robert-
Marius Cazanciuc, referitoare la  solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de încuviinţare a arestării 
preventive a domnului deputat Ioan Adam, respectiv a domnului deputat Viorel 
Hrebenciuc, pentru a fi analizată şi a întocmi Raportul ce urmează a fi dezbătut de 
plenul Camerei Deputaţilor.  

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu adresa 
nr.2621/C/2014, a înaintat Ministrului Justiţiei, domnul Robert-Marius Cazanciuc, 
referatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Braşov, pentru 
încuviinţarea arestării preventive a domnilor deputaţi Ioan Adam şi Viorel 
Hrebenciuc. De asemenea, au fost anexate fotocopii ale unor acte de urmărire 
penală din dosarul penal nr. 63/P/2012 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul 
Teritorial Braşov (17 volume). 

În temeiul art.72 alin.(2) din Constituţia României, republicată, art.24 din 
Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu 
modificări şi art.195 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificări şi completări, se solicită Camerei Deputaţilor încuviinţarea arestării 
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preventive a domnului deputat Ioan Adam, respectiv a domnului deputat Viorel 
Hrebenciuc pentru faptele descrise în referatul întocmit de procurorii de caz. 

Solicitarea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov, în temeiul 
art. 72 alin. (2) din Constituţia României, republicată, art. 24 din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificări, şi art. 195 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, adresată 
Preşedintelui Camerei Deputaţilor a fost adusă la cunoştinţa membrilor Biroului 
Permanent în şedinţa din 18 octombrie 2014. 

În conformitate cu prevederile art.195 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări şi art.24 din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificări, membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au analizat solicitarea Biroului 
Permanent privind scrisoarea Ministrului Justiţiei, domnul Robert-Marius 
Cazanciuc referitoare la  solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de încuviinţare a arestării 
preventive a domnului deputat Ioan Adam, respectiv a domnului deputat Viorel 
Hrebenciuc, în şedinţa din 21 octombrie 2014. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, în temeiul 
prevederilor art.53 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ca lucrările 
Comisiei să nu fie publice.  

Membrii Comisiei, precum şi înlocuitorii deputaţilor absenţi, împuterniciţi 
să participe în condiţiile art. 51 alin. (6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, au luat cuvântul pentru a-şi 
exprima punctele de vedere. 

Domnul deputat Ioan Adam, însoţit de avocaţi, a participat la şedinţa 
Comisiei şi şi-a prezentat în plenul acesteia punctul de vedere cu privire la 
solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia 
Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov.  

În procedura dezbaterilor generale au luat cuvântul mai mulţi parlamentari 
din diverse grupuri politice formulând solicitări de amânare pe considerentul că 
timpul alocat studierii dosarelor raportat la volumul mare, respectiv 17 volume, a 
fost insuficient pentru studierea întregului material pentru formarea unei opinii cu 
privire la tema dezbaterii invocând în acest sens texte de lege, din Constituţie şi din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Ulterior acestor propuneri unii membrii ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi au luat în dezbatere situaţia generată de demisia domnului deputat Viorel 
Hrebenciuc, propunând ca totuşi dezbaterile pe această temă să aibă loc. 

De asemenea, s-a mai ridicat problema atât de către membrii Comisiei, cât 
şi de către avocaţii domnului deputat Ioan Adam cu privire la faptul că există o 
singură cerere transmisă de ministrul justiţiei pentru ambele persoane vizate şi că 
este vorba de un singur caz, motiv pentru care trebuie clarificată situaţia statutului 
domnului deputat Viorel Hrebenciuc. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea în timpul dezbaterilor a menţionat 
considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 319 din 2013 referitoare la 
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faptul că cererea ministrului justiţiei trebuie să fie „motivată în fapt şi în 
drept”. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au decis să solicite 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor clarificarea situaţiei de fapt a domnului 
deputat Viorel Hrebenciuc şi stabilirea unui nou termen pentru întrunirea Comisiei 
juridice şi reluarea dezbaterilor în scopul emiterii unui raport. 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificări, în şedinţa din 27 octombrie 
2014,  Preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu Ştefan Zgonea, a luat act 
de demisia domnului deputat Viorel Hrebenciuc.  

 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi s-au întrunit  în 

şedinţa din 3 noiembrie 2014 pentru a analiza solicitarea Biroului Permanent 
privind scrisoarea Ministrului Justiţiei, domnul Robert-Marius Cazanciuc 
referitoare la  solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de încuviinţare a arestării preventive a 
domnului deputat Ioan Adam. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, în temeiul 
prevederilor art.53 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ca lucrările 
Comisiei să nu fie publice.  

În urma luărilor de cuvânt s-a constatat că nu este întrunită condiţia 
prevăzută la art. 24 alin. (2) teza a II – a din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificări, respectiv la art. 195 alin. (3) 
teza a II –a din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi 
completări, respectiv: “(…)Hotărârea Comisiei juridice se adoptă prin votul secret 
al majorităţii membrilor săi”, urmând ca Biroul permanent să stabilească un nou 
termen pentru depunerea raportului. 

 
În conformitate cu prevederile art.195 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări şi art.24 din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificări, membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au analizat solicitarea Biroului 
Permanent privind scrisoarea Ministrului Justiţiei, domnul Robert-Marius 
Cazanciuc referitoare la  solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de încuviinţare a arestării 
preventive a domnului deputat Ioan Adam, în şedinţa din 18 noiembrie 2014. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, în temeiul 
prevederilor art.53 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări 
şi completări, ca lucrările Comisiei să nu fie publice. În conformitate cu 
prevederile art.195 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie secret. 

Membrii Comisiei, precum şi înlocuitorii deputaţilor absenţi, împuterniciţi 
să participe în condiţiile art. 51 alin. (6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, au luat cuvântul pentru a-şi 
exprima punctele de vedere. 
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Domnul deputat Ioan Adam, însoţit de avocaţi, a participat la şedinţa 
Comisiei şi şi-a prezentat în plenul acesteia punctul de vedere cu privire la 
solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia 
Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov.  

În urma luărilor de cuvânt şi a punctelor de vedere exprimate de membrii 
Comisiei, de domnul deputat Ioan Adam, precum şi de către avocaţii domniei sale     
s-a trecut la procedura de vot secret, cu buletine de vot.  

Conform listei de prezenţă, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, în data de 3 noiembrie 2014 au fost prezenţi  22 deputaţi din numărul 
total de 27 membri ai Comisiei. 

Preşedinte de şedinţă, domnul deputat Nicolae Ciprian Nica 
vicepreşedintele Comisiei, conform dispoziţiilor legale în vigoare, a supus la vot, 
cererea Ministrului Justiţiei, domnul Robert-Marius Cazanciuc referitoare la  
solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia 
Naţională Anticorupţie, de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat 
Ioan Adam, transmisă Camerei Deputaţilor. 

În urma numărării voturilor valabil exprimate, domnul deputat Nicolae 
Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei, a prezentat rezultatul votului:  
- 14 voturi pentru încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Ioan Adam; 
-5 voturi împotriva încuviinţării arestării preventive a domnului deputat Ioan Adam 
- 3 voturi pentru „abţinere”. 

 
Având în vedere rezultatul votului, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au hotărât să înainteze  Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, însoţit de 
proiectul de Hotărâre. 

 
 
 
 

 
     VICEPREŞEDINTE,                                                SECRETAR,  

 
    Nicolae - Ciprian NICA Gabriel ANRONACHE 
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