PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Bucureşti, 2 decembrie 2015
Nr. 4c-11/1528/27.11.2015

RAPORT
cu privire la
scrisoarea doamnei Raluca Alexandra Prună, ministrul justiţiei, referitoare la
solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia
Naţională Anticorupţie, privind încuviinţarea arestării preventive a deputatului
Ioan Oltean, inculpat în Dosarul penal nr. 660/P/2014
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a analizat în şedinţa din data de 27
noiembrie 2015 scrisoarea ministrului justiţiei, doamna Raluca Alexandra Prună,
referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie privind cererea de încuviinţare a arestării preventive
a domnului Ioan Oltean, deputat în Camera Deputaţilor.
În temeiul prevederilor art. 219 alin. (3) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.
8/1994 privind Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicată, şi a prevederilor art.
24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată,
Biroul permanent a transmis scrisoarea, referatul procurorilor de caz şi documentele
anexate acestora (4 volume reprezentând copii ale materialului probator: vol.1 – 415
file, vol.2 – 459 file, vol.3 – 343 file, vol.4 -128 file) Comisiei juridice, de disciplină
şi imunităţi pentru întocmirea raportului şi a proiectului de hotărâre care urmează a
fi supus dezbaterii şi adoptării plenului Camerei Deputaţilor.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin adresa cu
nr.3095/C/2015, a înaintat ministrului justiţiei, doamna Raluca Alexandra Prună,
referatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei,

întocmit la data de 27.11.2015 în dosarul nr. 660/P/2014, privind pe domnul Ioan
OLTEAN, deputat în Parlamentul României, cercetat în calitate de inculpat pentru
comiterea infracţiunilor de:
-

complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave dacă
funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
faptă prevăzută de art. 48 din Cod pen. raportat la art. 132 din Legea nr.
78/2000, cu aplicarea art.297, alin. 1 din Cod pen. şi art. 309 din Cod
pen., şi

-

trafic de influenţă, faptă prevăzută de art. 291, alin. 1 din Cod pen.
raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, “modificată”,

pentru ca, în conformitate cu prevederile 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 Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.
8/1994 privind Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicată, să solicite Camerei
Deputaţilor încuviinţarea arestării preventive a deputatului Ioan Oltean, inculpat
în Dosarul penal nr. 660/P/2014, pentru faptele descrise în referatul întocmit de
procurorii de caz.
Prin ordonanţa nr. 10/P/2015 din 16.01.2015 s-a dispus începerea urmăririi
penale in rem pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe
deosebit de grave dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos
necuvenit, faptă prevăzută de art. 132 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 298, alin. 1
din Cod pen. şi art. 309 din Cod pen., ca urmare a sesizării Guvernului României din
data de 12.01.2015, referitoare la dosarele în care s-au acordat despăgubiri de către
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.), în perioada
2009 – 2011.
În conformitate cu prevederile art. 219 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au analizat
solicitarea Biroului permanent privind cererea ministrului justiţiei, doamna Raluca
Alexandra Prună, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
2

Casaţie şi Justiţie de încuviinţare a arestării preventive a deputatului Ioan OLTEAN,
inculpat în Dosarul penal nr. 660/P/2014, în şedinţa din data de 2 decembrie 2015, în
vederea întocmirii raportului prevăzut 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, ca lucrările Comisiei să nu
fie publice.
În conformitate cu prevederile art. 219 alin. (3) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, votul este secret.
Domnul deputat Ioan OLTEAN 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, membrilor Comisiei. Domnul deputat a fost asistat de doamna Dascălu
Crenguţa, domnii Roş Viorel şi Vieriu Florin, avocaţi împuterniciţi să desfăşoare
asistenţă juridică şi reprezentare în Dosarul nr. 660/P/2014. La dosar au fost depuse
concluzii referitoare la cauză.
În urma luărilor de cuvânt şi a punctelor de vedere exprimate de membrii
Comisiei, de domnul deputat Ioan Oltean şi de avocaţi, s-a trecut la procedura de vot
secret, cu buletine de vot.
În data de 2 decembrie 2015, conform listei de prezenţă, la şedinţa Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 21 deputaţi din numărul total de 26
membri ai Comisiei.
Conform dispoziţiilor legale în vigoare a fost supusă la vot cererea ministrului
justiţiei, doamna Raluca Alexandra Prună, referitoare la solicitarea Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de încuviinţare a arestării preventive a
deputatului Ioan OLTEAN, inculpat în Dosarul penal nr. 660/P/2014, transmisă
Camerei Deputaţilor.
Secretarul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a distribuit buletinele de
vot şi a explicat procedura de vot.
3

Forma buletinului de vot a fost aprobată de Comisie cu unanimitate de voturi.
În urma numărării voturilor valabil exprimate, domnul deputat Ciprian-Nicolae
Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a prezentat
rezultatul votului:
- 14 voturi pentru încuviinţarea arestării preventive, 4 voturi împotriva arestării
preventive a domnului deputat Ioan OLTEAN, 3 abţineri şi 5 buletine de vot anulate.
În temeiul art. 219 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
raportul comisiei se aprobă prin votul secret al majorităţii membrilor prezenţi.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au constatat că a fost
întrunit numărul necesar de voturi prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaţilor
pentru aprobarea unui raport de încuviinţare a arestării preventive a domnului
deputat Ioan OLTEAN.
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

Vasile VARGA

Întocmit,
Consilier parlamentar – Rodica Penescu
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PROIECT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
HOTĂRÂRE
privind
încuviinţarea arestării preventive a unui deputat

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, aprobat prin
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre:
Articol unic. – Camera Deputaţilor încuviinţează arestarea preventivă a
domnului deputat Ioan Oltean, în Dosarul nr.660/P/2014 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 ……
decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României,
republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Valeriu Ştefan ZGONEA

Bucureşti, ………….
Nr. ………….
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