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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI             

Bucureşti, 7 octombrie 2014              
Nr. 4c-11/1003/2014                   

 
 

RAPORT 
asupra  

Scrisorii Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie referitoare la formularea cererii de începere a urmăririi 
penale împotriva domnului Valerian Vreme, ministru al comunicaţiilor şi 
societăţii informaţionale, în perioada septembrie 2010 – februarie 2012. 

 
 
           În şedinţa din data de 1 octombrie 2014, Biroului permanent al Camerei 

Deputaţilor i-a fost prezentată scrisoarea Procurorului General al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referitoare la formularea cererii de începere 

a urmăririi penale împotriva domnului deputat Valerian Vreme, ministru al 

comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în perioada septembrie 2010 – februarie 

2012. 

În temeiul art. 157 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările si completările ulterioare, Biroul permanent a stabilit ca această 

scrisoare, împreună cu documentele anexate acesteia să fie înaintate Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi pentru întocmirea raportului şi a proiectului de 

Hotărâre ce urmează a fi supus plenului Camerei Deputaţilor. 

În temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată şi art. 12 şi urm.din  Legea nr. 155/1999 privind responsabilitatea 

ministerială, ale Deciziei Curţii Constituţionale nr. 270 din 10 martie 2008 şi ale 

art. 156 si urm. din Hotărârea nr. 8/1994 privind Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Procurorului 

General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a înaintat 

solicitarea în vederea formulării cererii de începere a urmăririi penale împotriva 
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domnului Valerian Vreme, ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale 

în perioada septembrie 2010 - februarie 2012, în prezent membru al Camerei 

Deputaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 

raportat la art. 309 din Codul penal. De asemenea, a fost transmis referatul 

întocmit de procurorul de caz, din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 

împreună cu fotocopiile înscrisurilor considerate relevante de acesta, certificate 

pentru conformitate cu originalul (13 volume).  

Din referat şi din înscrisurile puse la dispoziţia Comisiei rezultă că faptele 

reţinute în sarcina domnului Valerian Vreme, ministru al comunicaţiilor şi 

societăţii informaţionale, în perioada septembrie 2010 – februarie 2012, întrunesc 

elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 

raportat la art. 309 din Codul penal, întrucât a încheiat contractul subsecvent 

referitor la suplimentarea numărului de licenţe MECTS, pentru şcoli - contractul 

de furnizare produse nr. 108 din 17 august 2011 în baza căruia MCSI a efectuat 

plăţi totale în valoare de 8.825.673,50 euro, în condiţiile în care HG nr. 460/2009 

nu a reglementat situaţia licenţelor destinate unităţilor de învăţământ, iar preţul 

licenţelor nu reflectă discount-ul acordat de Microsoft. De asemenea, nu a dispus 

masuri cu privire la aspectele sesizate de către FTS România prin adresa nr. 

4550/02/2010, cu privire la serviciile neprestate. 

         În temeiul dispoziţiilor art. 109 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată şi art. 12 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, 

republicată “Numai Camera Deputaţilor, Senatul şi Preşedintele României au 

dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele 

săvârşite în exerciţiul funcţiei lor”. 

      Conform art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor are dreptul să ceară 

urmărirea penală a membrilor Guvernului. 

      În conformitate cu dispoziţiile art. 157 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, dezbaterea cererii prevăzute la art. 156 se efectuează pe baza 

raportului întocmit de o Comisie permanentă, ca urmare a unei anchete desfăşurate 

în condiţiile art. 71, fie de o comisie specială de anchetă constituită în acest scop. 

Dacă ministrul are şi calitatea de deputat, cererea se trimite spre examinare 
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Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care va elabora un raport pe acre îl 

înaintează Camerei. 

          Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au analizat solicitarea 

Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

privind formularea cererii de începere a urmăririi penale a domnului deputat 

Valerian Vreme, ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în perioada 

septembrie 2010 – februarie 2012, în şedinţa din 7 octombrie 2014. 

La dezbaterile Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 27 de 

membri ai Comisiei. 

         În urma studierii dosarului şi a opiniilor exprimate cu prilejul dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât, sa propună plenului Camerei Deputaţilor formularea 

cererii privind începerea urmăririi penale a domnului deputat Valerian Vreme, fost 

ministru. ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în perioada 

septembrie 2010 – februarie 2012.  

         Rezultatul votului a fost următorul: 17 voturi pentru formularea cererii de 

începere a urmăririi penale, 1 vot împotriva cererii de începere a urmăririi penale, 

o abţinere şi 2 voturi nule. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în situaţia în care plenul Camerei Deputaţilor 

va decide să ceară urmărirea penală a domnului Valerian Vreme, fost ministru al 

comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, membru al Camerei Deputaţilor 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi înaintează plenului Camerei 

Deputaţilor proiectul de hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului 

Valerian Vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, 

membru al Camerei Deputaţilor, pentru faptele descrise în referatul întocmit de 

procurorul de caz în dosarul nr. 187/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.       

 
                   PREŞEDINTE,                                       SECRETAR 

            
             Liviu Bogdan CIUCĂ                      Gabriel ANDRONACHE 
 

 
 

Şef Serviciu 
Ciprian BUCUR 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
                                                      HOTĂRÂRE 
 

privind  
cererea de urmărire penală a domnului Valerian Vreme, fost ministru al 

comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, membru al Camerei Deputaţilor 
 
 
             Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie privind formularea cererii de urmărire penală a domnului a domnului 
Valerian Vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, 
membru al Camerei Deputaţilor transmisă Camerei Deputaţilor cu adresa 
nr.2448/C/2014,  
           În temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin 
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat 
 
          Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
 
          Articol unic – Camera Deputaţilor cere urmărirea penală a domnului, a 
domnului Valerian Vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii 
informaţionale, membru al Camerei Deputaţilor pentru faptele care fac obiectul 
Dosarului nr. 187/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
 
     Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa 
din……2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată, şi ale art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat. 
 
 
   PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

Valeriu Ştefan ZGONEA 
 
 
Bucureşti, …………. 
Nr. …………. 
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