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RAPORT 
cu privire la                       

scrisoarea domnului Robert Marius Cazanciuc, ministrul justiţiei, referitoare la 
 solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia 

Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov, privind încuviinţarea reţinerii 
şi arestării preventive a deputatului Ion Ochi,  inculpat în  

Dosarul penal nr. 13/P/2012 
 

 
 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a analizat în şedinţa din data de 22 

aprilie 2015 scrisoarea ministrului justiţiei, domnul Robert Marius Cazanciuc, referitoare 

la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia 

Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov privind cererea de încuviinţare a 

reţinerii şi arestării preventive a domnului Ion Ochi, deputat în Camera 

Deputaţilor. 

În temeiul prevederilor art. 195 din alin. (3) din Hotărârea Camerei Deputaţilor 

nr. 8/1994 privind Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a prevederilor  art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 

deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, Biroul permanent a 

transmis scrisoarea şi documentele anexate acesteia (10 volume reprezentând copii ale 

materialului probator) Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi spre examinare şi 

întocmirea raportului şi a proiectului de Hotărâre ce urmează a fi prezentate Biroului 
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permanent, până luni, 27 aprilie 2015, pentru a fi înaintate ulterior plenului Camerei 

Deputaţilor. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor va stabili, 

prin raportul său, dacă există sau nu există motive temeinice pentru aprobarea cererii. 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a înaintat ministrului 

justiţiei, domnul Robert Marius Cazanciuc, referatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – 

Serviciul Teritorial Braşov, întocmit la data de 20.04.2015 în dosarul nr. 13/P/2012, 

privind pe domnul Ion Ochi, deputat în Parlamentul României, cercetat în calitate de 

inculpat pentru comiterea infracţiunilor de: 

- abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau 

pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 

raportat la art. 297 alin. 1 din C.p. cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal şi 

art. 5 C.p. şi 

- luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 şi art. 7 

lit. a) din Legea nr.78/2000, în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, 

pentru ca, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată şi ale art.195 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, să solicite Camerei 

Deputaţilor încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a deputatului Ion Ochi,  

inculpat în Dosarul penal nr. 13/P/2012, pentru faptele descrise în referatul întocmit de 

procurorii de caz. 

La data de 05.03.2012, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – 

Serviciul Teritorial Braşov s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de 

folosire în orice mod de informaţii care nu sunt destinate publicităţii în scopul 

obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite 

prev. de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea 78/2000, de către numiţii Căncescu Aristotel 

Adrian – preşedintele Consiliului Judeţean Braşov şi OCHI ION – vicepreşedintele 

Consiliului Judeţean Braşov la acea dată, reţinându-se că în toamna anului 2011, fără 

respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, şi-au dat acordul 
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verbal ca S.C. CONFOREST S.A. Braşov să execute lucrări de reparaţii şa D.J. 112D, 

km 7+218 – 11 + 300 Prejmer (DN10) – Lunca Câlnicului (DN11). 

Prin rezoluţia din data de 22.10.2012 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă 

de Ochi Ion şi Nica Cristian Dorin, administratorul S.C. CONFOREST S.A. Braşov. 

Prin rezoluţia din data de 31.01.2014 s-a dispus scoaterea de sub urmărirea 

penală a învinuiţilor Ochi Ion, pentru comiterea infracţiunii de folosire în orice mod de 

informaţii care nu sunt destinate publicităţii, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru 

altul de bani, bunuri sau alte foloase prev. de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea 78/2000, şi 

Nica Cristian Dorin, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea  în orice 

mod de informaţii care nu sunt destinate publicităţii, în scopul de a obţine pentru sine sau 

pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase prev. de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea 

78/2000, nefiind întrunite elementele constitutive ale acestora sub aspectul laturii 

obiective (obţinerea de foloase necuvenite). 

Prin aceeaşi rezoluţie s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numitul 

Ochi Ion, pentru comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor 

publice prev. de art. 248, 248/1 C.P. 1969 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, 

instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 25 C.pe. 1969 

rap. la art. 246 C.pen. 1969, art. 248/1 C.p. 1969 cu ref. La art 13/2 din Legea nr. 78/2000 

şi instigare la fals intelectual prev. de art. 25 C.pen. 1969 rap. la art. 2289 alin. (1) 

C.pen. 1969, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestora în plan 

obiectiv. 

Prin ordonanţa procurorului şef serviciu din data de 14.01.2015 s-a dispus 

infirmarea rezoluţiei nr. 13/P/2012 din data de 31 ianuarie 2014 (considerându-se că 

“procurorul de caz a dispus soluţia scoaterii de sub urmărire penală în mod greşit”) şi 

redeschiderea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de abuz în 

serviciu contra intereselor persoanelor în forma calificată prev. de art. 246 alin. (1) 

C.pen. 1969 corob. Cu art. 248/1 C.pen. 1969, fals intelectual prev. de art. 289 alin. (1) 

C.pen., folosirea în orice mod de informaţii care nu sunt destinate publicităţii, în 

scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase 
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necuvenite prev. de art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 78/2000. 

Prin Încheierea nr. 29 din data de 16.01.2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie s-a constatat legalitatea şi temeinicia ordonanţei din 14.01.2015 de infirmare 

a rezoluţiei nr. 13/P/2012 din 31.01.2014, în baza art. 335 alin. 4 Cod procedură 

penală fiind confirmată redeschiderea urmăririi penale. 

La data de 17.04.2015 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru 

săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru 

sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat 

la art. 297 alin. 1 din C.p. cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p. şi luare de 

mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 şi art. 7 lit. a) din Legea 

nr.78/2000, în final cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, devenind astfel inculpat în 

cauză, procurorii considerând că se impune solicitarea încuviinţării reţinerii şi 

arestării preventive a deputatului OCHI ION. 

În temeiul art. 72 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 24 din 

Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi al art. 195 alin. (2) din Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr. 8/1994 privind Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ministrul justiţiei, domnul Robert-Marius 

Cazanciuc, a înaintat preşedintelui Camerei Deputaţilor solicitarea referitoare la 

cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia 

Naţională Anticorupţie, Serviciul teritorial Braşov pentru încuviinţarea reţinerii şi 

arestării preventive a deputatului Ion Ochi.  

În conformitate cu prevederile art. 195 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi au analizat solicitarea Biroului permanent privind 

cererea ministrului justiţiei, domnul Robert Marius Cazanciuc, referitoare la  solicitarea 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de încuviinţare a reţinerii şi 

arestării preventive a deputatului Ion Ochi, inculpat în Dosarul penal nr. 13/P/2012, în 

şedinţa din data de 27 aprilie 2015, în vederea întocmirii raportului prevăzut de art. 195 
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alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, în temeiul 

prevederilor art. 53 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, ca lucrările Comisiei să fie secrete.  

În conformitate cu prevederile art. 195 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, votul a fost secret. 

          Membrii Comisiei, precum şi înlocuitorii deputaţilor absenţi, împuterniciţi să 

participe la şedinţa comisiei, 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 Ion Ochi a participat la şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi şi a prezentat punctul său de vedere cu privire la solicitarea Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul 

teritorial Braşov membrilor Comisiei. 

           În urma luărilor de cuvânt şi a punctelor de vedere exprimate de membrii 

Comisiei, precum şi de domnul deputat Ion Ochi, s-a trecut la procedura de vot secret, cu 

buletine de vot.  

           În data de 27 aprilie 2015, conform listei de prezenţă, la examinarea acestui punct 

de pe ordinea de zi a lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 

prezenţi 23 deputaţi din numărul total de 25 membri ai Comisiei. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă - preşedintele 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 de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a deputatului Ion Ochi,  

inculpat în Dosarul penal nr. 13/P/2012, transmisă Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Gabriel Andronache, secretarul Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, a distribuit buletinele de vot şi a precizat faptul că există 2 situaţii de vot, 

respectiv: 
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1. Vot pentru/împotriva/abţinere - încuviinţarea reţinerii; 

2. Vot pentru/împotriva /abţinere - încuviinţarea arestării preventive. 

 Forma buletinului de vot a fost aprobată de Comisie cu unanimitate de voturi. 

 În urma numărării voturilor valabil exprimate, domnul deputat Bogdan Liviu 

Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a prezentat rezultatul 

votului:  

- 13 voturi pentru încuviinţarea reţinerii, 5 voturi împotriva reţinerii domnului 

deputat Ion Ochi, 4 abţineri şi un vot anulat; 

 - 13 voturi pentru încuviinţarea arestării preventive, 4 voturi împotriva arestării 

preventive a domnului deputat Ion Ochi, 5 abţineri şi un vot anulat. 

            În temeiul art. 195 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare hotărârea comisiei se adoptă prin votul 

majorităţii membrilor acesteia.  

            Membrii Comisiei juridice constată că a fost întrunit numărul necesar de 

voturi prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaţilor pentru adoptarea unei 

hotărâri privind aprobarea  cererii  ministrului justiţiei domnul Robert-Marius 

Cazanciuc, referitoare la  solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, privind încuviinţarea reţinerii 

domnului deputat Ion Ochi, precum şi numărul necesar de voturi pentru 

încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat. 

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 solicitat. 

 
        VICEPREŞEDINTE,                                                    SECRETAR,  
             Nicolae Ciprian NICA               Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
Întocmit,        Avizat, 
Rodica Penescu - Consilier parlamentar     Ciprian Bucur – Şef serviciu 
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         PROIECT 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE         

privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a unui deputat 
 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Constituţia României, republicată şi ale 

art. 195 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Articol unic. -  Camera Deputaţilor încuviinţează reţinerea şi arestarea preventivă 
a domnului deputat Ion Ochi în Dosarul nr. 13/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial 
Braşov. 

 
 
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor cu respectarea prevederilor 

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA 
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