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RAPORT 
asupra cererii Ministrului Justiţiei prin care se 
 solicită   ridicarea   imunităţii   parlamentare 
 a    domnului   deputat    Gabriel  Bivolaru. 

 
 
  Cu adresa nr.I/p.2450 din 6 noiembrie 1997, înregistrată sub 
nr.1074/XVIII/11 din 6 noiembrie 1997, Preşedintele Camerei Deputaţilor a 
trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cererea Ministrului Justiţiei 
nr.2087/C/1997 din 3 noiembrie 1997 prin care se solicită ridicarea imunităţii 
parlamentare  a domnului deputat Gabriel Bivolaru. 
 
  Examinarea cererii Ministrului Justiţiei a fost luată în dezbatere 
în şedinţa comisiei din data de 19 noiembrie 1997, în prezenţa domnului 
deputat Gabriel Bivolaru , asistat de domnul avocat Neagu Ion din cadrul 
Baroului de avocaţi Bucureşti, în baza  împuternicirii avocaţiale din 19 
noiembrie 1997, depusă la dosar. 
 
  Comisia a apreciat că, potrivit Legii nr.51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, orice persoană poate fi asistată 
de avocat atunci când are un interes de apărat. 
 
  Au fost prezenţi, ca invitaţi, reprezentanţii Parchetului de pe 
lângă Curtea Supremă de Justiţie, domnul procuror Marin Liţă şi domnul 
procuror Francisc Hirşman. 
 
  Din partea Ministerului Justiţiei au fost prezenţi domnul deputat 
Valeriu Stoica - Ministrul Justiţiei - membru al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi  şi domnul Doru Crin Trifoi - director general . 
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  Din partea Ministerului de Interne a fost prezent domnul deputat 
Gavril Dejeu - Ministru  de Interne - membru al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 
 
  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 Gabriel Bivolaru pentru săvârşirea următoarelor 
infracţiuni: 
  - fals intelectual (art.289 Cod penal); 
  - uz de fals (art.291 Cod penal); 
  - falsificarea de monede sau de alte valori (art.282 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); 
  - evaziune fiscală (art.10 şi 13 din Legea nr.87/1994). 
 
  In cerere se precizează că toate aceste infracţiuni reţinute în 
sarcina domnului deputat Gabriel Bivolaru au fost săvârşite de acesta în 
condiţiile concursului de infracţiuni, instituţie de drept prevăzută de  art.33 
din Codul penal. 
 
  Cererea Ministrului Justiţiei se întemeiază pe sesizarea 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, 
transmisă cu adresa nr.597/P/1997, pe actele de urmărire penală efectuate, 
constituite în dosarele Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie cu 
nr.53,102 şi 597/P/1997, precum şi  pe referatul din 9 octombrie 1997 
întocmit de procurorul Francisc Hirşman din Parchetul de pe lângă Curtea 
Supremă de Justiţie. 
 
  In cererea Ministrului Justiţiei se precizează că la 29 aprilie 1997 
a mai fost solicitată Preşedintelui Camerei Deputaţilor ridicarea imunităţii 
parlamentare  şi aprobarea posibilităţii reţinerii, arestării, percheziţionării şi 
trimiterii în judecată a domnului deputat Gabriel Bivolaru, învinuit pentru 
săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals intelectual, uz de fals, falsificarea 
de monede sau alte valori, precum şi 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, reţinându-se că, în 
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perioada anilor 1993-1996, împreună cu asociata sa Mona de Freitas şi cu 
complicitatea altor persoane, a cauzat, prin intermediul a zece firme 
particulare, prejudicii de peste 100 miliarde lei, în dauna Băncii Române de 
Dezvoltare şi a  Societăţii Comerciale Eforie S.A.  Constanţa. 
 
  In urma şedinţei Camerei Deputaţilor din 10 iunie 1997, când 
cererea Ministrului Justiţiei de ridicare a imunităţii parlamentare a 
deputatului Gabriel Bivolaru a fost respinsă, s-au efectuat noi verificări 
financiar-contabile de către organele Gărzii Financiare precum şi acte 
premergătoare începerii urmăririi penale, constatându-se că acesta se face 
vinovat de săvârşirea şi a altor infracţiuni, de evaziune fiscală, prin care s-au 
adus bugetului de stat importante pagube băneşti. Cu acest prilej - se 
precizează în cerere - s-a constatat    că au     fost efectuate     plăţi şi    către  
alte  societăţi, în   sumă   de 801 000 000 lei,   fără  documente    justificative 
şi    s-au    încasat              2 753 800 000 lei, sume care nu se regăsesc în 
evidenţele contabile. Totodată nu a fost evidenţiată în contabilitate suma de 1 
897 750 000 lei, reprezentând un credit de la Banca Română de Dezvoltare. 
 
  Intrucât faptele enumerate mai sus nu au fost avute în vedere cu 
ocazia soluţionării cererii iniţiale, Ministrul Justiţiei reiterează cererea de 
ridicare a imunităţii parlamentare a domnului deputat Gabriel Bivolaru, 
considerând-o pe deplin justificată, pentru ca justiţia să-şi  poată realiza 
funcţiile atribuite prin lege. 
 
  In intervenţia  sa, domnul avocat Neagu Ion a susţinut că 
întreaga documentaţie, întocmită de către Parchetul de pe lângă Curtea 
Supremă de Justiţie precum şi de Ministerul Justiţiei, s-a făcut cu încălcarea 
prevederilor constituţionale şi a celor de procedură penală privind dreptul la 
apărare, arătând că, deşi a fost depusă la dosar împuternicirea avocaţială, nu 
şi-a exercitat efectiv dreptul la apărare, deoarece în cursul cercetării     penale    
nu i s-au solicitat domnului deputat Gabriel Bivolaru declaraţii în calitate de 
învinuit. 
 
  In cuvântul său , deputatul Gabriel Bivolaru a reluat cele 
susţinute de domnul avocat, cu privire la exercitarea dreptului la apărare, 
afirmând că nu se consideră vinovat. 
 
  Reprezentantul  Parchetului de pe lângă Curtea  Supremă de 
Justiţie în intervenţia sa, a arătat că aceste susţineri sunt neîntemeiate, 
menţionând că, în cursul cercetării penale deputatul Gabriel Bivolaru, a fost 
audiat. 
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  Domnul deputat Valeriu Stoica, Ministrul Justiţiei, în intervenţia 
sa, şi-a susţinut cererea, precizând că faţă de actele de urmărire penală 
efectuate de organele Inspectoratului General  al Poliţiei şi Parchetului de pe 
lângă Curtea Supremă de Justiţie, există date suficiente, care să justifice 
declanşarea  procedurii de ridicare a imunităţii parlamentare a domnului 
deputat Gabriel Bivolaru. 
 
  Urmare examinării materialelor transmise Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi  şi  după finalizarea dezbaterilor, în conformitate cu 
prevederile art.176 alin.(3) din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, s-a trecut 
la vot secret cu buletine. 
 
  Din numărul total al membrilor comisiei (24) au absentat domnii 
deputaţi Adrian Severin - Grup Parlamentar USD-PD şi Marian Enache - 
independent. 
 
  In urma exprimării votului, cu 16  voturi "pentru" şi 6  voturi 
"împotrivă", Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi propune Plenului 
Camerei Deputaţilor ridicarea imunităţii parlamentare a domnului deputat 
Gabriel Bivolaru, conform art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
 
 
 
 
 
                 PRESEDINTE,                                    SECRETAR, 
             Emil Teodor Popescu                              Nicolae Grădinaru 
 


