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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI          

                   Bucureşti, 8 iunie 2015          
                   Nr. 4c-11/761/2015 
 

 
 

RAPORT 
asupra 

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

Justiţie, nr. 1531/C/2015,  referitoare la formularea cererii de începere a urmăririi 

penale a domnului Victor Viorel Ponta, prim-ministru al României şi actual membru al 

Camerei Deputaţilor, formulate în dosarul nr. 122/P/2012. 

 

                         Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, în şedinţa din data de 5 iunie 2015, cu 

adresa nr. 804 BP, a hotărât să sesizeze Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu Scrisoarea 

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

1531/C/2015, referitoare la formularea cererii de începere a urmăririi penale a domnului Victor 

Viorel Ponta, prim-ministru al României şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul 

nr. 122/P/2012 - Direcţia Naţională Anticorupţie. 

             În temeiul art. 157 alin. (2), teza a doua din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a cerut Comisiei juridice ca până la data de 

8 iunie 2015 să prezinte o primă evaluare a acestei solicitări şi o estimare a timpului necesar 

pentru a realiza audierea. 

                      Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi s-au întrunit în şedinţa din 8 

iunie 2015, ora 11.00 şi au hotărât, în unanimitate, sa propună Biroului Permanent al Camerei 

Deputaţilor ca dezbaterile în vederea depunerii raportului şi a proiectului de hotărâre să aibă loc 

la data de 8 iunie 2015, începând cu ora 16.00.   

                     În şedinţa din data de 8 iunie 2015, în temeiul art. 157 alin. 2, teza a treia, Biroul 

permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat solicitarea Comisiei juridice de disciplina si 
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imunităţi privind depunerea raportului şi a proiectului de hotărâre ce urmează a fi înaintate 

plenului Camerei Deputaţilor. 

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

311 alin. (1) Cod procedura penală, art. 305 alin (4) Cod procedura penală, art. 12 şi 19 din  

Legea nr. 155/1999 privind responsabilitatea ministerială şi ale Deciziei Curţii Constituţionale 

nr. 270 din 10 martie 2008, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie a înaintat solicitarea în vederea formulării cererii de începere a urmăririi penale a 

domnului Victor Viorel Ponta, prim-ministru al României şi actual membru al Camerei 

Deputaţilor, în dosarul nr. 122/P/2012. De asemenea, a fost transmis referatul întocmit de 

procurorul de caz, din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, împreună cu fotocopiile 

înscrisurilor considerate relevante ( 5 volume).  

                    În referatul procurorului de caz, precum şi în înscrisurile puse la dispoziţia Comisiei  

sunt menţionate infracţiunile pentru care se solicită formularea cererii de începere a urmăririi 

penale, şi anume trei infracţiuni de conflict de interese, prevăzute de art. 2531 Cod penal cu 

aplicarea art. 5 Cod penal (două fapte) şi art. 301 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 

Cod penale ( două acte materiale) in final cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 

                   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, Camera 

Deputaţilor are dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului. 

      În conformitate cu dispoziţiile art. 157 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat  „(1) dezbaterea cererii prevăzute la art. 156 se poate face pe baza raportului 

întocmit de o comisie de anchetă sau pe baza unui raport întocmit de o comisie permanentă în 

condiţiile art. 71 din regulament.  (2) În cazul în care preşedintele Camerei Deputaţilor 

primeşte o solicitare a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie de a aproba o cerere de urmărire penală a unui deputat care este membru al 

Guvernului, respectiva solicitare este adusă la cunoştinţa Biroului permanent al Camerei 

Deputaţilor, de îndată. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor are obligaţia să ceară 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, să prezinte în cel mult 5 zile, o primă evaluare a 

respectivei solicitări şi o estimare a timpului necesar pentru a realiza audierea deputatului şi 

pentru a studia documentele înaintate de procurorul general. Pe baza evaluării preliminare, 
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Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va fixa un termen de depunere a raportului de către 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, termen care nu poate fi mai mare de 14 zile”.  

                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 Victor Viorel Ponta, prim-ministru 

al României şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr. 122/P/2012, în şedinţa din  

8 iunie 2015. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, în temeiul 

prevederilor art. 54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ca lucrările Comisiei să 

fie secrete.  

               La lucrările Comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 26 de membri ai 

Comisiei. La dezbateri a participat şi domnului Victor Viorel Ponta, prim-ministru al României 

şi actual membru al Camerei Deputaţilor care şi-a exprimat punctul de vedere.   

                  În conformitate cu prevederile art. 157 alin. (4) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, raportul comisiei se aprobă prin votul secret al majorităţii 

membrilor prezenţi.        

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

Comisiei au hotărât, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea solicitării 

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

formularea cererii de începere a urmăririi penale a domnului Victor Viorel Ponta, prim-ministru 

al României şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr. 122/P/2012. 

                  Rezultatul votului a fost următorul: 7 voturi pentru formularea cererii de începere a 

urmăririi penale, 18 voturi împotriva formulării cererii de începere a urmăririi penale şi o 

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 solicitat 

   

 

                       VICEPREŞEDINTE,                                           SECRETAR 
            

                       Ciprian Nicolae NICA                          Sorin Constantin STRAGEA 
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  PROIECT 

                                                             
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
                                                          HOTĂRÂRE 
 

privind  
cererea de urmărire penală a domnului Victor Viorel Ponta, prim-ministru al 
României şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr. 122/P/2012 

 
 
             Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie privind formularea cererii de urmărire penală faţă de domnul Victor Viorel 
Ponta, prim-ministru al României şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul 
nr. 122/P/2012 - Direcţia Naţională Anticorupţie. 
           În temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituţia României, republicată, 
şi ale art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat 
 
           Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
 
          Articol unic – Camera Deputaţilor hotărăşte să nu ceară urmărirea penală 

a domnului Victor Viorel Ponta, prim-ministru al României şi actual membru al 

Camerei Deputaţilor, în dosarul nr. 122/P/2012. 

 

 
     Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa 
din……..2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 157 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
   
                         
 
                              PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
Valeriu Ştefan ZGONEA 

 
Bucureşti, …………. 
Nr. …… 
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