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  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

       COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                   Bucureşti, 03.10.2016 
                  Nr. 4c-11/1035 

 
 

RAPORT 
 

asupra scrisorii doamnei Raluca Alexandra Prună, Ministrul Justiţiei, 
referitoare la  încuviinţarea reţinerii şi a arestării preventive privind pe 

domnul Adrian Gurzău, deputat în Parlamentul României 
 
 
 

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 al art.219 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, prin adresa nr.1387 
BP, înregistrată sub nr.4c-11/1035 din 28 septembrie 2016, cu scrisoarea 
doamnei Raluca Alexandra Prună, Ministrul Justiţiei, referitoare la  
încuviinţarea reţinerii şi a arestării preventive privind pe domnul Adrian 
Gurzău, deputat în Parlamentul României, transmisă pentru a fi analizată şi a 
se întocmi Raportul şi proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii şi 
adoptării plenului Camerei Deputaţilor.  

Solicitarea Ministrului Justiţiei este formulată ca urmare a cererii 
transmise de către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 250/P/2016 al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 

Solicitarea se fundamentează pe materialul probator anexat scrisorii 
Ministrului Justiţiei, vizând suspiciunea rezonabilă privind săvârşirea de către 
domnul Adrian Gurzău a infracţiunii de trafic de influenţă, prevăzută de art.291 
alin. (1) din Codul penal, cu referire la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificări şi completări ulterioare.  

Ministrul Justiţiei anexează şi documentaţia pusă la dispoziţie de 
către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv 
referatul datat 27.09.2016, întocmit de Direcţia Naţională Anticorupţie în 
dosarul penal nr. 250/P/2016, precum şi copii ale materialului probator, 
respectiv 12 volume. 
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În temeiul art.72 alin.(2) din Constituţia României, republicată, art.24 
din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, 
şi art.219 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, se solicită 
Camerei Deputaţilor încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a 
domnului deputat Adrian Gurzău. 

Scrisoarea doamnei Raluca Alexandra Prună, Ministrul Justiţiei, 
referitoare la  încuviinţarea reţinerii şi a arestării preventive privind pe domnul 
Adrian Gurzău, deputat în Parlamentul României, adresată Preşedintelui 
Camerei Deputaţilor a fost adusă la cunoştinţa membrilor Biroului Permanent 
în şedinţa din 28 septembrie  2016. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au analizat 
solicitarea Biroului Permanent privind scrisoarea doamnei Raluca Alexandra 
Prună, Ministrul Justiţiei, referitoare la  încuviinţarea reţinerii şi a 
arestării preventive privind pe domnul Adrian Gurzău, deputat în 
Parlamentul României, în şedinţa din 3 octombrie 2016. 

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, precum şi înlocuitorii deputaţilor absenţi, 
împuterniciţi să participe în condiţiile art. 52 alin. (6) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele 
de vedere. 

La dezbaterile din cadrul Comisiei juridice a participat domnul 
deputat Adrian Gurzău, asistat de domnul Cristian Iusco �i doamna Camelia 
Iusco, avoca�i împuterniciti să desfăşoare asistenţă juridică şi reprezentare în 
Dosarul nr. 250/P/2016 care şi-au prezentat punctul de vedere referitor la 
cererea ministrului justiţiei. 

În urma luărilor de cuvânt şi a punctelor de vedere exprimate de 
membrii Comisiei s-a trecut la procedura de vot secret, cu buletine de vot.  

Conform listei de prezenţă, la lucrările Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, în data de 3 octombrie 2016 au fost prezenţi  22 
deputaţi din numărul total de 24 membri ai Comisiei. 

Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Ciprian Nicolae Nica, 
vicepreşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform 
dispoziţiilor legale în vigoare, a supus la vot, cererea Ministrului Justiţiei, 
doamna Raluca Alexandra Prună, referitoare la  încuviinţarea reţinerii şi 
a arestării preventive privind pe domnul Adrian Gurzău, deputat în 
Parlamentul României, transmisă Camerei Deputaţilor. 

Cu privire la solicitarea de reţinere a domnului deputat Adrian 
Gurzău, în urma numărării voturilor valabil exprimate, domnul deputat Ciprian 
Nicolae Nica, vicepreşedintele Comisiei, a prezentat rezultatul votului:  
- 16 voturi pentru încuviinţarea reţinerii domnului deputat Adrian Gurzău; 
-5 voturi împotriva încuviinţării reţinerii domnului deputat Adrian Gurzău; 
- 1 vot pentru „abţinere”. 
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Cu privire la solicitarea de arestare preventivă a domnului deputat 
Adrian Gurzău, în urma numărării voturilor valabil exprimate, domnul deputat 
Ciprian Nicolae Nica, vicepreşedintele Comisiei, a prezentat rezultatul votului:  
- 16 voturi pentru încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat 
Adrian Gurzău; 
- 3 voturi împotriva încuviinţării arestării preventive a domnului deputat 
Adrian Gurzău; 
- 3 voturi pentru „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 
proiectele de Hotărâre. 

 
 
 
 
 
 
 

 
              VICEPREŞEDINTE,                                SECRETAR,  

 
                 Ciprian Nicolae NICA        Vasile VARGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier,           
Roxana DAVID 
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PROIECT 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE 

privind încuviinţarea reţinerii domului deputat 
Adrian Gurzău 

 
 
           Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna Raluca 
Alexandra Prună de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului 
deputat Adrian Gurzău, în dosarul nr.250/P/2016 al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, transmisă 
Camerei Deputaţilor, 
              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 domnului 
deputat Adrian Gurzău, în dosarul nr.250/P/2016 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 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 

Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

FLORIN IORDACHE 

 
Bucureşti, …………. 
Nr. ……….. 
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      PROIECT 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE 

privind încuviinţarea arestării preventive a domului deputat 
Adrian Gurzău 

 
           Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, doamna Raluca 
Alexandra Prună de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului 
deputat Adrian Gurzău, în dosarul nr.250/P/2016 al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, transmisă 
Camerei Deputaţilor, 
              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 
domnului deputat Adrian Gurzău, în dosarul nr.250/P/2016 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 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 

Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

FLORIN IORDACHE 

 
Bucureşti, …………. 
Nr. ………..            
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