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RAPORT 

 
Privind Cererea de  urmărire penală faţă de domnul Bejinariu Eugen, fost  

ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-

2004, în prezent deputat în Parlamentul României, pentru săvârşirea infracţiunii  de 

abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos 

necuvenit, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 Cod penal şi 

art.309 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi a art.5 Cod penal. 

 
 
 

Camera Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din 4 aprilie 2017, retrimiterea 

Solicitării nr.2278/C/2016 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, referitoare la formularea cererii de efectuare a urmăririi 

penale împotriva domnului deputat Eugen Bejinariu, fost ministru pentru coordonarea 

Secretariatului General al Guvernului, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în 

serviciu, în dosarul nr.237/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie la Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi în vederea examinării şi depunerii unui nou raport. 

 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis, în şedinţa din 15.05.2017, să 

transmită Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi scrisoarea domnului Augustin 

Lazăr, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
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referitoare la domnul deputat Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea 

Secretariatului General al Guvernului, înregistrată cu nr.4c-11/550/15.05.2017. 

 
 În şedinţa din ziua de 17 mai 2017, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au analizat solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie privind cererea de urmărire penală a domnului Bejinariu 

Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în 

perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaţilor. 

 

  În temeiul art. 54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au hotărât ca şedinţa 

comisiei să nu fie publică.  

 

La dezbateri au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 24 de membri ai 

Comisiei. 

 

I. PREZENTAREA CAZULUI 

 

Domnul preşedinte Eugen Nicolicea, a precizat următoarele: 

1. Membrii comisiei au avut posibilitatea de a studia solicitările Parchetului 

general, referatul şi materialul probator aflate la Comisie. Parchetul general 

nu a depus material probator sau acte noi. 

2. Domnul Bejinariu Eugen nu  a mai formulat argumente noi în favoarea sa, 

astfel că rămân neschimbate argumentele invocate de acesta şi de avocata sa 

doamna Adina Manole privind nevinovăţia sa şi faptul că a exercitat drepturi 

şi obligaţii prevăzute de lege pentru funcţia pe care a deţinut-o în cadrul 

Guvernului. 
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3. Faptele imputate  domnului Bejinariu Eugen sunt anterioare datei de 

2.12.2004, data intrării în vigoare a legii 521/2004 privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie, prin care se introduce art.132 care prevede 

infracţiunea de ”abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru 

sine ori pentru altul un folos necuvenit” iar conform art. 3 din Codul penal, 

”Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în 

vigoare.” 

 

II. DEZBATERI 

 

Membrii Comisiei şi deputaţii împuterniciţi să înlocuiască deputaţii absenţi, în 

temeiul prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, au luat cuvântul şi şi-au 

exprimat opiniile cu privire la solicitarea Procurorului general al Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 

III. APROBAREA PRIN VOT A RAPORTULUI 

După finalizarea luărilor de cuvânt şi a exprimării punctelor de vedere ale 

participanţilor la dezbateri, pe baza: 

1. referatului şi materialului probator puse la dispoziţia Comisiei de către 

Parchetul General; 

2. argumentelor invocate de domnul Bejinariu şi de avocata sa privind 

nevinovăţia sa şi faptul că a exercitat drepturi şi obligaţii prevăzute de lege 

pentru funcţia pe care a deţinut-o în cadrul Guvernului; 

3. constatării că faptele imputate  domnului Bejinariu Eugen sunt anterioare  

intrării în vigoare a art.132 din Legea nr. 78/2000 pentru care s-a solicitat 

cererea de urmărire penală,  

s-a trecut la procedura de vot secret, cu buletine de vot. 
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În conformitate cu prevederile art.157 alin.(4) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, “Raportul comisiei se aprobă prin votul secret al majorităţii 

membrilor prezenţi”. 

   Rezultatul votului a fost următorul:  

  7 voturi pentru aprobarea cererii de efectuare a urmăririi penale,  

  16 voturi împotriva aprobării cererii de efectuare a urmăririi penale,  

   1 - abţinere;. 

  În urma numărării voturilor valabil exprimate, preşedintele de şedinţă a 

prezentat rezultatul votului deputaţilor prezenţi. 

 

IV. MOTIVAREA RAPORTULUI 

  În conformitate cu raportul MCV care solicită ca aprobarea sau respingerea 

cererii de urmărire penală a unui fost ministru care are şi calitatea de deputat să fie 

motivată, se precizează că motivele sunt prezentate la pct. III 2 şi 3 din raport. 

Având în vedere rezultatul votului, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au hotărât să înainteze Biroului permanent al Camerei Deputaţilor proiectul 

de hotărâre anexat şi raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi prin care se 

propune plenului să nu ceară urmărirea penală a domnului Bejinariu Eugen, fost  

ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-

2004, în prezent deputat în Parlamentul României, pentru săvârşirea infracţiunii  de 

abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos 

necuvenit, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 Cod penal şi 

art.309 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi a art.5 Cod penal. 

 
 
                        PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 

            
                   Eugen NICOLICEA                            Steluţa Gustica CĂTĂNICIU       
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       PROIECT 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind 

 
 

cererea de urmărire penală a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru  pentru 
coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004,  

în prezent membru al Camerei Deputaţilor 
 
 

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

Justiţie privind formularea cererii de  urmărire penale faţă de domnul Bejinariu Eugen, 

fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 

2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaţilor, transmisă Camerei Deputaţilor 

cu adresa nr.2278/C/2016, pentru săvârşirea infracţiunii  de abuz în serviciu dacă 

funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de 

art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 Cod penal şi art.309 Cod penal, cu 

aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi a art.5 Cod penal, 

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

ale art.156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
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Articol unic. – Camera Deputaţilor aprobă cererea de urmărire penală a 

domnului Bejinariu Eugen, fost ministru  pentru coordonarea Secretariatului General 

al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaţilor, 

pentru săvârşirea infracţiunii  de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut 

pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 

rap. la art.297 alin.1 Cod penal şi art.309 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod 

penal şi a art.5 Cod penal, în Dosarul nr.237/P/2015 al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din … mai 

2017, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin 

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

 
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Liviu DRAGNEA 
 
 
 
Bucureşti, …………. 
Nr. …………. 
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