
 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 05.06.1997 
Nr.      473/XXXVI/11 

   
 
 
 

R A P O R T 
asupra cererii ministrului justiţiei prin care se  

solicită ridicarea imunităţii parlamentare a domnului Gabriel Bivolaru, 
deputat P.D.S.R. 

 
 

  Cu adresa nr.882/C.P./6 mai 1997 preşedintele Camerei 
Deputaţilor a trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cererea 
ministrului justiţiei nr.1051/M.P./ 1997/29 aprilie 1997 prin care se solicită 
declanşarea procedurii de ridicare a imunităţii parlamentare a domnului 
deputat Gabriel Bivolaru. 
  Examinarea cererii ministrului justiţiei a fost luată în dezbatere în 
şedinţa din 28 mai 1997, în prezenţa domnului deputat Gabriel Bivolaru, 
asistat de avocatul Neagu  Ion din cadrul Baroului de avocaţi Bucureşti, în 
baza contractului de asistenţă juridică nr.81/28 mai 1997. 
  Comisia a apreciat că potrivit Legii nr.51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, orice persoană poate fi asistată 
de avocat în faţa autorităţilor publice, atunci când are un interes de apărat. 
  În această şedinţă s-a dat citire cererii ministrului justiţiei care în 
conformitate cu prevederile art.69 alin.1 din Constituţie şi art.174-178 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, solicită ridicarea imunităţii parlamentare 
şi aprobarea posibilităţii reţinerii, arestării, percheziţionării şi trimiterii în 
judecată penală a domnului deputat Bivolaru Gabriel, pentru săvârşirea  
următoarelor infracţiuni: 
  - fals intelectual, prevăzut de art.289 din Codul Penal 
  - uz de fals (art.291 Cod penal) 
  - complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor şi creditelor 
societăţii, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu ori  
pentru a favoriza o altă societate (art.26 Cod penal combinat cu art.194 pct.5 
din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale. 
  - înşelăciune (art.215 Cod penal) 
 
  Cererea ministrului justiţiei se întemeiază pe sesizarea 
procurorului general al Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de 
Justiţie, transmisă cu adresa nr.53/P/1997, pe actele de urmărire penală 
efectuate de Inspectoratul  General al Poliţiei, Direcţia cercetări penale şi 
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Serviciul de combaterea corupţiei şi a criminalităţii organizate din cadrul 
Parchetului General, constituite în dosarul nr.53/P/1997, precum şi pe 
referatul din 26 martie 1997, întocmit de procurorul Gheorghe Roibu din 
Parchetul General. 
  În intervenţia sa, domnul avocat Neagu Ion a susţinut că întreaga 
documentaţie întocmită de către Parchetul General de pe lângă Curtea 
Supremă de Justiţie precum şi de către Ministerul Justiţiei s-a făcut cu 
încălcarea prevederilor constituţionale şi a celor de procedură penală privind 
dreptul la apărare şi că urmărirea penală nu este finalizată printr-un act 
procedural. 
  Deputatul Gabriel Bivolaru în intervenţia sa a mai adăugat că nu 
se consideră vinovat. 
  Faţă de cele arătate mai sus, membrii comisiei au hotărât să 
amâne examinarea cererii, pentru a se solicita ministrului justiţiei să  
comunice comisiei, în ce stadiu se află urmărirea penală, dacă s-a respectat 
dreptul la apărare al învinuitului şi dacă mai există alte înscrisuri  care sunt 
necesare pentru soluţionarea cererii. 
  Ulterior şedinţei, prin adresa nr.473/XXXVI/11 din 29 mai 1997, 
comisia a cerut aceste relaţii. 
  Prin adresa nr.1158/C/1997 din 2 iunie 1997, ministrul justiţiei, 
comunică comisiei, răspunsul transmis de către Parchetul General de pe lângă 
Curtea Supremă de Justiţie - secţia de urmărire penală - cu adresa 
nr.53/P/1997 din 2 iunie 1997, în care se precizează că: 
  - urmărirea penală în dosarul nr.53/P/1997 privind pe învinuitul 
Bivolaru Gabriel, deputat în Parlamentul României, este definitivă. 
 
  - dreptul la apărare al învinuitului a fost respectat în conformitate 
cu prevederile art.6, art.171 şi art.172 din Codul de procedură penală, în care 
sens, la dosarul volumul I înaintat comisiei, se află delegaţia apărătorului ales 
de învinuit. 
  - alte înscrisuri, mijloace de probă necesare a fi înaintate 
comisiei, nu mai sunt. 
  În şedinţa din 4 iunie 1997, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a reluat examinarea cererii de ridicare a imunităţii parlamentare, în 
prezenţa domnului deputat Gabriel Bivolaru şi a avocatului său. 
  S-a dat citire adresei ministrului de justiţie, menţionată mai sus. 
  S-a acordat apoi cuvântul domnului avocat, care în esenţă a 
reiterat cele susţinute la şedinţa anterioară şi în plus, a precizat că deşi a fost 
depusă la dosar împuternicirea avocaţială, nu şi-a exercitat efectiv dreptul la 
apărare, neexistând la dosar acte semnate de apărător. 
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  Deputatul Gabriel Bivolaru şi-a menţinut în continuare poziţia 
exprimată cu prilejul dezbaterilor în şedinţa  din 28 mai  1997, considerându-
se neinovat. 
  După dezbaterile în cursul cărora  domnul deputat Gavril Dejeu - 
Ministru de Interne -, membru al comisiei a precizat că solicitarea ridicării 
imunităţii  parlamentare s-a făcut în vederea arestării, întrucât pericolul social 
al faptei este deosebit de grav, prejudiciul fiind de circa 75 miliarde lei, s-a 
trecut la vot secret cu buletine. 
  În urma exprimării votului, cu 13 buletine pentru şi 9 buletine 
împotrivă, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi propune ridicare 
imunităţii parlamentare a domnului deputat Gabriel Bivolaru, conform art.176 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
 
 
 
 
 
   PRESEDINTE,    SECRETAR, 

   Emil Teodor Popescu              Liviu Petreu 


