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RAPORT 
cu privire la                       

scrisoarea domnului Robert Marius Cazanciuc, Ministrul Justiţiei, referitoare la 
 solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia 

Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti, privind încuviinţarea 
percheziţiei domiciliare, a reţinerii şi arestării preventive a deputatului Roşca 

Mircea,  inculpat în Dosarul penal nr. 192/P/2014 
 

 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu adresa               

nr. 2837/C/2014, a înaintat Ministrului Justiţiei, domnul Robert Marius Cazanciuc, 

referatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti, întocmit în 

dosarul nr. 192/P/2014, privind pe Roşca Mircea, deputat în Parlamentul României, 

pentru ca, în temeiul art. 72 alin. 2 din Constituţia României, republicată şi art.195 

alin. 1 şi 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, să solicite Camerei Deputaţilor încuviinţarea percheziţiei 

domiciliare, a reţinerii şi arestării preventive a deputatului Roşca Mircea,  inculpat 

în Dosarul penal nr. 192/P/2014, pentru faptele descrise în referatul întocmit de 

procurorii de caz. 

În temeiul art. 72 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 195  alin. 1 

şi 2 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994 privind Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 24 din Legea 

nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 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 – Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul teritorial Ploieşti pentru 

încuviinţarea percheziţiei domiciliare, a reţinerii şi arestării preventive a 

deputatului Roşca Mircea, având în vedere prevederile art. 157 din Codul de procedură 

penală (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi 

completările ulterioare), precum şi prevederile art. 223 alin. 1 şi 2 C. pr. pen., art. 224     

C. pr. pen., prin raportare la art. 202  alin. 1, 3 şi 4 C. pr. pen.. 

Domnul deputat Roşca Mircea este cercetat sub aspectul săvârşirii în concurs 

real a două infracţiuni de trafic de influenţă: 

1. prima infracţiune - prevăzută de art. 291 alin. 1 C. pr. pen. raportat la art. 7 lit. a 

din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C. pr. pen., 

2. a doua infracţiune – prevăzută de art. 291 alin. 1 C. p. raportat la art. 7 lit. a din 

Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (4 acte materiale corespunzătoare 

numărului de instituţii la nivelul cărora s-a realizat influenţa), cu aplicarea art. 5 alin. 1 

C.p., cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 C.p.. 

Cererea ministrului justiţiei este însoţită de referatul procurorilor de caz cu 

propunerea de încuviinţare a percheziţiei domiciliare, a reţinerii şi arestării preventive, 

datat 11.11.2014 şi are ataşată documentaţia pusă la dispoziţie de către Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv 13 volume de fotocopii ale unor acte de 

urmărire penală din Dosarul penal nr. 192/P/2014. 

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 percheziţiei domiciliare, a reţinerii şi arestării preventive a 

deputatului Roşca Mircea în şedinţa din data de 13.11.2014 şi a hotărât, în temeiul 

prevederilor  art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 

republicată şi al art. 195. alin. 3 ca această scrisoare, împreună cu documentele anexate 

acesteia, să fie înaintate Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi spre examinare şi 

pentru întocmirea raportului şi a proiectului de Hotărâre ce urmează a fi prezentate în 

şedinţa Biroului permanent din ziua de marţi, 18.11.2014. 



Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor va stabili, prin 

raportul său, dacă există sau nu există motive temeinice pentru aprobarea cererii. 

În conformitate cu prevederile art. 195 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 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 percheziţiei 

domiciliare, a reţinerii şi arestării preventive a deputatului Roşca Mircea, inculpat în 

Dosarul penal nr. 192/P/2014, în şedinţa din data de 18 noiembrie 2014, în vederea 

întocmirii raportului prevăzut de art. 195 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, în temeiul 

prevederilor art. 53 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, ca lucrările Comisiei să fie secrete.  

În conformitate cu prevederile art. 195 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, votul a fost secret. 

          Membrii Comisiei, precum şi înlocuitorii deputaţilor absenţi, împuterniciţi să 

participe, în condiţiile art. 51 alin. (6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele 

de vedere. 

Domnul deputat Mircea Roşca, asistat de  domnul Alexandru Şerban şi de doamna  

Tănăsică Oana, avocaţi împuterniciţi să desfăşoare asistenţă juridică şi reprezentare în 

Dosarul penal nr. 192/P/2014, au participat la şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi şi şi-au prezentat punctul de vedere cu privire la solicitarea Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul 

teritorial Ploieşti.  

           În urma luărilor de cuvânt şi a punctelor de vedere exprimate de membrii 

Comisiei, precum şi de domnul deputat Roşca Mircea, s-a trecut la procedura de vot 

secret, cu buletine de vot.  



           În data de 18 noiembrie 2014, conform listei de prezenţă, la examinarea acestui 

punct de pe ordinea de zi a lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 

prezenţi 23 deputaţi din numărul total de 27 membri ai Comisiei. 

Domnul deputat Nicolae Ciprian Nica - vicepreşedintele Comisiei, conform 

dispoziţiilor legale în vigoare a supus la vot cererea ministrului justiţiei, domnul Robert-

Marius Cazanciuc, referitoare la  solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie de încuviinţare a percheziţiei domiciliare, a reţinerii şi arestării 

preventive a deputatului Roşca Mircea,  inculpat în Dosarul penal nr. 192/P/2014, 

transmisă Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Gabriel Andronache, secretarul Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, a distribuit buletinele de vot şi a precizat faptul că există 3 ipoteze de vot, 

respectiv: 

1. Vot pentru/împotriva/abţinere - încuviinţarea percheziţiei domiciliare ; 

2. Vot pentru/împotriva/abţinere - încuviinţarea reţinerii; 

3. Vot pentru/împotriva /abţinere - încuviinţarea arestării preventive. 

 Forma buletinului de vot a fost aprobată de Comisie cu unanimitate de voturi. 

 În urma numărării voturilor valabil exprimate, domnul deputat Nicolae Ciprian 

Nica a prezentat rezultatul votului:  

 - 10 voturi pentru încuviinţarea percheziţiei domiciliare, 13 voturi împotriva 

percheziţiei domiciliare; 

 - 6 voturi pentru încuviinţarea reţinerii şi 16 voturi împotriva reţinerii domnului 

deputat Roşca Mircea şi o abţinere; 

 - 7 voturi pentru încuviinţarea arestării preventive, 15 voturi împotriva arestării 

preventive a domnului deputat Roşca Mircea şi o abţinere. 

            În temeiul art. 195 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare hotărârea comisiei se adoptă prin votul 

majorităţii membrilor acesteia.  

            Membrii Comisiei juridice constată că nu a fost întrunit numărul necesar de 

voturi prevăzut de regulamentul Camerei Deputaţilor pentru adoptarea unui raport 



privind aprobarea  cererii  ministrului justiţiei domnul Robert-Marius Cazanciuc, 

referitoare la  solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 

Direcţia Naţională Anticorupţie, privind încuviinţarea arestării preventive a 

domnului deputat Roşca Mircea. 

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. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în situaţia în care plenul Camerei Deputaţilor va 

decide aprobarea cererii ministrului justiţiei, domnul Robert Marius Cazanciuc, 

referitoare la  solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti, de încuviinţare a 

percheziţiei domiciliare, a reţinerii şi arestării preventive a domnului  deputat Roşca 

Mircea, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi înaintează plenului Camerei 

Deputaţilor proiectul de Hotărâre. 

 

 
        VICEPREŞEDINTE,                                                    SECRETAR,  

 
             Nicolae Ciprian NICA               Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,        Avizat, 
Rodica Penescu - Consilier parlamentar     Ciprian Bucur – Şef serviciu 

          
 



 
         PROIECT 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE         

privind încuviinţarea percheziţiei domiciliare, a reţinerii şi 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. 195 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Articol unic. -  Camera Deputaţilor încuviinţează percheziţia domiciliară, reţinerea 
şi arestarea preventivă a domnului deputat Roşca Mircea în Dosarul nr. 192/P/2014 al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională 
Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti. 

 
 
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor cu respectarea prevederilor art. 76 
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA 
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