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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

       COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                Bucureşti, 23.10.2020 

               Nr. 4c-13/1013 

 

 

 

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra scrisorii doamnei Gabriela Scutea, 

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin 

care transmite solicitarea Direcției Naționale Anticorupție în vederea exercitării, de 

către Camera Deputaţilor, a dreptului de a cere urmărirea penală faţă de domnul 

deputat Nicolae Bănicioiu, fost ministru, transmisă prin adresa nr.678BP din 21.10.2020, 

înregistrată sub nr.4c-13/1013 din 21.10.2020.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Nicușor HALICI 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 23.10.2020                                

Nr.4c-13/1013 

 

  

RAPORT 

privind cererea de urmărire penală faţă de domnul Nicolae Bănicioiu, fost 

ministru, în prezent deputat în Parlamentul României 

 

 

  Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, în şedinţa din data de 21 octombrie 

2020, a luat în discuţie scrisoarea doamnei Gabriela Scutea, Procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin care transmite solicitarea 

Direcției Naționale Anticorupție în vederea exercitării, de către Camera Deputaţilor, a 

dreptului de a cere urmărirea penală faţă de domnul deputat Nicolae Bănicioiu, fost 

ministru.  

Biroul permanent a stabilit ca aceasta să fie transmisă spre examinare Comisiei 

juridice, împreună cu documentele anexate pentru analiză, astfel încât vineri, 23 octombrie 

2020, să depună raportul, care urmează să fie înscris pe ordinea de zi a primei ședințe a 

Camerei Deputaților. 

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în 

temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituția României, republicată, ale  art. 12 și 

19 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu  modificări ulterioare, 

ale art. 305 alin. (4) din Codul de procedură penală și ale Deciziei Curții Constituționale 

nr. 270/2008 a înaintat Camerei Deputaților solicitarea Direcției Naționale Anticorupție, în 

vederea exercitării dreptului de a cere urmărirea penală față de domnul deputat Nicolae 

Bănicioiu, pentru săvârșirea, în exercitarea funcției de ministru al sănătății (în perioada 

26.02.2014 – 17.11.2015, cu mențiunea că în perioada 26.02.2014 - 05.03.2015 a fost 
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ministru interimar al sănătății), a infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 

alin.(1) Cod penal raportat la art. 6 și art. 7 lit.a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificări și completări ulterioare, cu 

aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale) și, în timpul exercitării funcției de 

ministru al tineretului  și sporturilor (în perioada 21.12.2012 - 05.03.2014), a infracțiunii 

de trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. (1) Cod penal raportat la art.6 și art. 7 

lit.a) din Legea nr. 78/2000, ambele infracțiuni cu aplicarea art. 38 alin.(1) din Codul 

penal.  

La scrisoarea Procurorului general a fost anexat referatul procurorului întocmit la 

data de 19 octombrie 2020 în dosarul nr. 528/P/2019 al Direcției Naționale Anticorupție – 

Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție (220 pagini), 

însoțit de dosarul cauzei, cuprinzând 40 volume, în copie certificată pentru conformitate cu 

originalul și sigilate și un plic sigilat (conținând 1 suport optic tip DVD pe care se află, în 

format electronic, cele 180 volume care compun dosarul nr. 528/P/2019. Volumele nr. 36-

177 nu au fost înaintate în format letric, ci exclusiv electronic, conțin documente puse la 

dispoziție de Ministerul Sănătății în baza solicitării Direcției Naționale Anticorupție. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 158 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, dezbaterea cererii prevăzute la art. 157 se efectuează pe baza raportului 

întocmit de o Comisie permanentă. 

Membrilor Comisiei juridice, de disciplină și imunități li s-a asigurat accesul la 

documente, respectiv la referatul și materialul probator pus la dispoziție de către Parchetul 

General. 

Domnului Nicolae Bănicioiu i s-a asigurat accesul la documentele Comisiei, 

respectiv la referatul și materialul probator pus la dispoziția Comisiei de către Parchetul 

General. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au analizat solicitarea 

Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind 

formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de domnul deputat Nicolae 

Bănicioiu, fost ministru, în şedinţa din 23 octombrie 2020. 

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.  

La dezbaterile din cadrul Comisiei juridice a participat domnul deputat Nicolae 

Bănicioiu, asistat de doamna Eliza Ene Corbeanu, avocat împuternicit să desfăşoare 

asistenţă juridică şi reprezentare în Dosarul nr. 528/P/2019 care şi-au prezentat punctul de 

vedere. 

În urma exprimării punctelor de vedere s-a trecut la procedura de vot secret, 

conform prevederilor art.158 alin.(5) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificări și completări. 

Rezultatul votului a fost următorul:  

- 19 de voturi pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale; 

- 2 voturi împotriva cererii de efectuare a urmăririi penale. 
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Având în vedere rezultatul votului, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au hotărât să înainteze  Biroului permanent prezentul raport, cu recomandarea ca 

plenul Camerei Deputaţilor să aprobe cererea de efectuare a urmăririi penale față de 

domnul Nicolae Bănicioiu, fost ministru, în prezent deputat în Parlamentul României. 

Proiectul de hotărâre se regăsește în anexă.       

 

   

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Nicușor HALICI 
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 PROIECT 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

HOTĂRÂRE 

privind cererea de efectuare a urmăririi penale față de domnul Nicolae Bănicioiu, fost ministru şi 

membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr.528/P/2019 

 

Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referitoare la 

formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de domnul Nicolae Bănicioiu, fost ministru şi 

membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr.528/P/2019 – Direcţia Naţională Anticorupţie,  

În temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 157 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, cu 

modificări și completări 

 

           Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 

 

          Articol unic – Camera Deputaţilor cere efectuarea urmăririi penale faţă de domnul Nicolae 

Bănicioiu, fost ministru  şi membru al Camerei Deputaţilor, pentru faptele care fac obiectul dosarului 

nr.528/P/2019 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie. 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din…….. octombrie 2020, cu 

respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 157 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, 

cu modificări și completări. 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

Ion-Marcel CIOLACU 

Bucureşti, …………. 

Nr. …… 


