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RAPORT 
 

asupra scrisorii  Ministrului Justiţiei, domnul Robert-Marius Cazanciuc, 

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

Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de încuviinţare a arestării preventive a 

domnului  deputat Gheorghe Coman 

 

 
În conformitate cu art. 195 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică,de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, prin adresa 
nr.1589/BP, înregistrată sub nr.4c-11/1579 din 20 decembrie 2013, cu scrisoarea 
Ministrului Justiţiei, domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitoare la  solicitarea 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională 
Anticorupţie, de încuviinţare a arestării preventive a domnului  deputat Gheorghe 
Coman, pentru a fi analizată şi a întocmi Raportul ce urmează a fi dezbătut de plenul 
Camerei Deputaţilor.  

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu adresa 
nr.2166/C/2013, a înaintat Ministrului Justiţiei, domnul Robert-Marius Cazanciuc, 
referatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru a cere Preşedintelui Camerei 
Deputaţilor încuviinţarea arestării preventive a domnului  deputat Gheorghe 
Coman. De asemenea, au fost anexate fotocopii ale unor acte de urmărire penală din 
dosarul penal nr. 199/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (163 de file). 

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.195 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, se solicită Camerei Deputaţilor 
încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Gheorghe Coman, pentru 
faptele descrise în referatul întocmit de procurorul de caz. 

 



Solicitarea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, în temeiul art. 72 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată, şi art. 195 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
adresată Preşedintelui Camerei Deputaţilor a fost adusă la cunoştinţa membrilor 
Biroului Permanent în şedinţa din 19 decembrie 2013. 

Adresa Ministrului Justiţiei este însoţită de referatul procurorului de caz şi 
fotocopii ale unor acte de urmărire penală din dosarul penal nr. 199/P/2013 (163 
file). 

În conformitate cu prevederile art.195 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
analizat solicitarea Biroului Permanent privind scrisoarea Ministrului Justiţiei, 
domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitoare la  solicitarea Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de 
încuviinţare a arestării preventive a domnului  deputat Gheorghe Coman, în 
şedinţele din 20 şi 23 decembrie 2013, în vederea întocmirii raportului prevăzut 
de art.195 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, în temeiul 
prevederilor art.53 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ca lucrările 
Comisiei să fie secrete. În conformitate cu prevederile art.195 alin.(3) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au hotărât ca 
votul să fie 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 Gheorghe Coman a participat la şedinţa Comisiei şi şi-a 
prezentat în plenul acesteia punctul de vedere cu privire la solicitarea Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie. De 
asemenea, domnul deputat Gheorghe Coman a depus şi în scris,  un punct de vedere 
membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

Domnul deputat Eugen Nicolicea în timpul dezbaterilor a menţionat 
considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 319 din 2013 referitoare la 
faptul că cererea ministrului justiţiei trebuie să fie „motivată în fapt şi în 
drept”. 

În urma luărilor de cuvânt şi a punctelor de vedere exprimate de membrii 
Comisiei, precum şi de domnul deputat Gheorghe Coman, 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 23 decembrie 2013 au fost prezenţi  14 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 privind 
solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia 
Naţională Anticorupţie, de încuviinţare a arestării preventive a domnului  deputat 
Gheorghe Coman, transmisă Camerei Deputaţilor. 



 
În urma numărării voturilor valabil exprimate, domnul deputat Nicolae 

Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei, a prezentat rezultatul votului:  
- 13 voturi pentru încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Gheorghe 
Coman; 
- 1 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. 

 
 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Nicolae - Ciprian NICA 
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CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE         

privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 70 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,  

 
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Articol unic. -  Camera Deputaţilor încuviinţează arestarea preventivă a 
domnului deputat Gheorghe Coman în Dosarul nr. 199/P/2013 al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. 

 
 

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

 
 


