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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                   Bucureşti, 23.10 2015           
                   Nr. 4c-11/1302/2015 
 
 

RAPORT 
asupra scrisorii Ministrului Justiţiei domnul Robert Marius Cazanciuc, nr. 

85923 din 20.10.2015 privind încuviinţarea reţinerii şi arestării 
preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea 

 
 

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 şi 
art. 219 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/1994 privind Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicată, 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, 
pentru încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a doamnei deputat Elena 
Gabriela Udrea. 

Cererea ministrului justiţiei este însoţită de documentaţia pusă la dispoziţie 
de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv referatul 
procurorului de caz din 20.10.2015 cu propunerea de solicitare a încuviinţării 
reţinerii şi arestării preventive, întocmit de Direcţia Naţională Anticorupţie în 
dosarul nr.87/P/2015, precum şi 7 volume totalizând 1867 file.  

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a analizat scrisoarea ministrului 
justiţiei referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie privind cererea de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a doamnei 
deputat Elena Gabriela Udrea în şedinţa din data de 21 octombrie 2015 şi a hotărât 
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 înaintate plenului Camerei Deputaţilor. 

Solicitarea Ministrului Justiţiei domnul Robert Marius Cazanciuc este 
formulată ca urmare a cererii transmise ministrului justiţiei de căte procurorul 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie formulată în 
dosarul nr.87/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Solicitarea se fundamentează pe materialul probator anexat, parte 
integrantă din cererea transmisă şi vizează suspiciunea rezonabilă privind 
săvârşirea de către doamna Udrea Elena Gabriela a următoarelor infracţiuni: 
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- luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1)  Cod penal raportat la 
art.6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 7 din Legea nr.  78/2000 cu 
aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal; 

- trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 alin. (1)  Cod penal raportat 
la art.6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 7 din Legea nr.  78/2000 cu 
aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal; 

- instigare la abuz în serviciu, prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la 
art.297 alin. (1) Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000; 

- efectuarea de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia, ori 
încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea 
funcţiei, prevăzută de art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000; 

- spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr.656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal; 

toate cu aplicarea art. 38 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 
 
În conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind 

Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată şi art. 219 alin. (3) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 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 doamnei deputat Elena Gabriela Udrea, în dosarul 
nr.87/P/2015, în şedinţa din data de 23 octombrie 2015, în vederea întocmirii 
raportului prevăzut de art. 24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor, republicată şi de art. 219 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, în temeiul 
prevederilor art. 54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ca lucrările 
Comisiei să nu fie publice.  

Membrii Comisiei, au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere. 
La dezbaterile din cadrul Comisiei juridice a participat doamna deputat Elena 
Gabriela Udrea, asistată de domnul Chiciu Alexandru, avocat împuternicit să 
desfăşoare asistenţă juridică şi reprezentare în Dosarul nr. 87/P/2015 care şi-au 
prezentat punctul de vedere referitor la Cererea ministrului justiţiei privind 
încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela 
Udrea. 

După luările de cuvânt şi exprimarea punctelor de vedere de către membrii 
Comisiei, precum şi de doamna deputat Elena Gabriela Udrea, s-a trecut la 
procedura de vot secret, cu buletine de vot, conform prevederilor art. 219 alin. (3) 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

În data de 23 octombrie 2015, conform listei de prezenţă, la lucrările 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 22 deputaţi din 
numărul total de 26 membri ai Comisiei. 
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În urma numărării voturilor, cu privire la încuviinţarea reţinerii doamnei 
deputat Elena Gabriela Udrea,  respectiv 22 de voturi exprimate, rezultatul votului 
a fost următorul:  
- 11 voturi pentru reţinerea  doamnei deputat Elena Gabriela Udrea; 
- 8 voturi împotriva reţinerii  doamnei deputat Elena Gabriela Udrea. 
- 2 abţineri; 
- 1 buletin de vot pe care nu a fost exprimată nicio opţiune. 

 
În urma numărării voturilor, cu privire la încuviinţarea arestării preventive 

a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea,  respectiv 22 de voturi exprimate, 
rezultatul votului a fost următorul:  
- 11 voturi pentru arestarea preventivă a doamnei deputat Elena Gabriela 

Udrea; 
- 7 voturi împotriva arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela 

Udrea; 
- 3 abţineri; 
- 1 buletin de vot pe care nu a fost exprimată nicio opţiune. 

 
Majoritatea membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

constatat că nu au fost exprimate suficiente voturi pentru încuviinţarea cererii.  
 

Având în vedere rezultatul votului, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au hotărât să înainteze Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor prezentul raport însoţit de proiectul de hotărâre solicitat.       
 

 

 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Ciprian Nicolae NICA 

 
 
 

 
 
 

 
   

                                     SECRETAR, 
Gabriel ANDRONACHE 
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        PROIECT 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE 

privind încuviinţarea reţinerii doamnei 
deputat Elena Gabriela Udrea 

 
 
           Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, domnul Robert Marius 
Cazanciuc de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a doamnei deputat 
Elena Gabriela Udrea, în dosarul nr.87/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, transmisă Camerei 
Deputaţilor cu adresa nr.85923/20.10.2015, 
              În temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată, ale art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată şi ale art. 219 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,  

 
 
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Articol unic. -  Camera Deputaţilor încuviinţează reţinerea doamnei deputat 
Elena Gabriela Udrea, în dosarul nr.87/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. 

 
 

 
        Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa 

din……octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 

Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA 
 
Bucureşti, …………. 
Nr. ……….. 
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      PROIECT 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE 

privind încuviinţarea arestării preventive a doamnei 
deputat Elena Gabriela Udrea 

 
 
           Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, domnul Robert Marius 
Cazanciuc de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a doamnei deputat 
Elena Gabriela Udrea, în dosarul nr.87/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, transmisă Camerei 
Deputaţilor cu adresa nr.85923/20.10.2015, 
              În temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată, ale art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată şi ale art. 219 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,  

 
 
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Articol unic. -  Camera Deputaţilor încuviinţează arestarea preventivă a 
doamnei deputat Elena Gabriela Udrea, în dosarul nr.87/P/2015 al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. 

 
 

 
        Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa 

din……octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 

Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA 
 
Bucureşti, …………. 
Nr. ……….. 
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