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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI     
 

                     Bucureşti, 27.06.2022   
              Nr.4c-13/598/23.06.2022 

 
 
 
 
 

BIROULPERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL cu privire la solicitarea Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție privind cererea de urmărire penală a domnului Adrian –Ionuț 

Chesnoiu, deputat în Parlamentul României. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

     Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                                     
                                                                                      Bucureşti, 27  iunie 2022 

                                                                            Nr. 4c-13/598/23 iunie 2022 
 

RAPORT 
cu privire la                       

solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind cererea de 
urmărire penală a domnului Adrian –Ionuț Chesnoiu, deputat în Parlamentul României 

 
În ședința din data de 23 iunie 2022, Biroului permanent al Camerei Deputaților i-a fost 

prezentată scrisoarea ministrului justiției referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție privind urmărirea penală față de domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu, 
deputat în Parlamentul României. 

Având în vedere prevederile art. 222 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările ulterioare, Biroul permanent a stabilit ca această scrisoare, împreună cu 
documentele anexate acesteia, să fie înaintate Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru 
întocmirea raportului. 

În temeiul art. 72 alin. (2) din Constituția României, republicată, al art. 23 și art. 24 din 
Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, precum și al art. 
222 din Regulamentul Camerei Deputaților republicat, și al art.13 din Legea nr.115/1999 
privind responsabilitatea ministerială, doamna Gabriela Scutea, Procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, transmite Camerei Deputaților 
referatul Direcției Naționale Anticorupție pentru exercitarea prerogativei de a cere urmărirea 
penală față de domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu, deputat în cadrul Parlamentului 
României. 

Această cerere este formulată ca urmare a cererii transmise ministrului justiției de către 
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 
16/P/2002 al Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Timișoara. 

Solicitarea se fundamentează pe referat și pe materialul probator din care rezultă că, în 
cauză, se efectuează urmărirea penală vizând pe domnul deputat Adrian –Ionuț Chesnoiu.  

Sesizarea are în vedere cercetările pentru săvârșirea, în exercitarea funcției de ministru, a 
infracțiunilor de instigare (sub forma participației improprii) la permiterea accesului unor 
persoane neautorizate la informații ce sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru altul 
de foloase necuvenite, prev. de art.52 alin.(3) Cod penal rap. la art.12 lit.b) din Legea nr.78/2000 
(4- patru infracțiuni) și de  abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori 
pentru altul un folos necuvenit, prev de art.297 alin.(1) Cod penal rap. la art.132 din Legea 
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nr.78/2000 (o fapta, toate cu aplic. art.38 alin.(1) Cod penal. 
 
 
 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut solicitarea Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în ședința secretă desfășurată în format fizic din 
data de 27 iunie 2022. 

Domnului deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu i s-a dat cuvântul pentru a prezenta situația sa 
și punctul de vedere față de cererea de urmărire penală. 

La dezbateri, membrii Comisiei au fost prezenți conform listei de prezență. 
În urma luărilor de cuvânt și a opiniilor exprimate s-a trecut la procedura de vot secret, cu 

buletine de vot, doamna președinte Laura – Cătălina Vicol – Ciorbă explicând modalitatea de 
vot cu buletine secrete de vot.  

Doamna președinte a comisiei a supus la vot cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casație și Justiție referitoare la urmărirea penală a domnului deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu. 

Raportul comisiei se aprobă prin votul secret al majorității membrilor prezenți. 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, 

să se întocmească și să se supună plenului Camerei Deputaților un raport de încuviințare a 
solicitării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind cererea de urmărire 
penală privind pe domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu, deputat în Parlamentul României. 
 
 
 
 
 
 

 
                      PREȘEDINTE,                                                   SECRETAR, 
 
          Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                            Ladanyi Laszlo-Zsolt 
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Proiect 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

HOTĂRÂRE         

privind urmărirea penală 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, cu 
modificările și completările, ulterioare, şi ale art. 222 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu 
modificările ulterioare, 
 

 
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Articol unic. -  Camera Deputaţilor  încuviințează urmărirea penală privind pe 
domnul domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu în Dosarul nr. 16/P/2022 al Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – 
Serviciul Teritorial Timișoara. 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor cu respectarea prevederilor 

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

ION – MARCEL CIOLACU 
 
 
 
București,........... 
Nr.                                                     


