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Procuror Ioan Amariei din cadrul Direcliei NaJionale Anticorup{ie -

combatere a corupliei,

ExaminAnd actele efectuate in dosarul inregistrat la Direclia

Anticoruptie - Sectia de combatere a corup{iei sub nr. 397/P12015, privind

numitului Paveliu Marian-Sorin,

Seclia de

Nalional6

sesizarea

CONSTAT:

in catzd, prin ordonanla cu nr. de mai sus din data de 16 septembrie 2015 s-a

-

dispus

modalitatea normativd prevdzttd de art.297 din Codul penal, cu aplicarea art.

Legea nr. 78/2000.

132

La data de 17 februarie 2014 Direc{ia Naliona16 Anticorup}ie - Sec{ia de

combatere a infracliunilor asimilate infracliunilor de corup{ie a fost sesizati de cbtre

numitul Paveliu Marian-Sorin cu privire 1a presupusa comiterea a unor fapte care a:r

putea fi calificate juridic in raport de conlinutul constitutiv al infracJiunii de abuz in

serviciu, in modalitatea normativd prevdzutd de art. 297 din Codul penal, cu aplicarea

art. 132 din Legea nr.78/2000.

La data de 24 aprllie 2015 dosarul a fost inregistrat pe rolul Secliei de combatere

a corupliei din cadrul Direcliei Na{ionale Anticoruplie.

1n

din



in denunlul formulat de cdtre numitul Paveliu Marian-Sorin se aratd cd

funclionari publici din conducerea Ministerului Senetafi qi din cea a Agenliei

Nafionale a Medicamentului gi Dispozitivelor Medicale, precum qi func{ionari din

cadrul Institutului Na{ional de Cercetare-dezvoltare pentru Microbiologie qi

Imunologie ,,Cantacuzino", gi-ar fi incdlcat atribuliile de serviciu in legdturd cu

procedura de producere gi achizilionare a unor vaccinuri antigripale'

paveliu Marian-Sorin precizeazd cd informaliile pe care le-a inserat in sesizarea

sa au fost oblinute pe baza articolelor publicate in presd'

Din datele cauzei, relinem urm6toarele aspecte relevante :

in anul 2013 Institutul Nalional de Cercetare-dezvoltare pentru Microbiologie Ei

Imunologie ,,Cantacuzino" a produs un numir de 400.000 de vaccinuri antigripale,

pentru a fi folosite la vaccinarea popula(iei in sezonul 2013-2014'

in urma testelor efectuate de citre Agenlia Na(ionale a Medicamentului gi

Dispozitivelor Medic+le s-a eoAstatat cE aceste vaeei+u+i prezentau o neconfennitete la

o componenti dintre cele 13 care au flcut obiectul testdrii, anume in ceea ce privegte

nivelul de endotoxine bacteriene.

ln aceste condilii

Medicale nu a eliberat priveqte aceasti

2013, Ministerul.*titut" de vaccin, informAnd totodatE, la data de 23

Sdndtd{ii asupra neconformitdlii constatate'

La data de 24 decembrie 2013 Miniqllelfl cele

400.000 de vaccinuri antigripale produse de c[tre Institutul Na]ional de Cercetare-

dezvoltare pentru Microbiologie qi Imunologie ,,Cantacuzino", fdrd a le ridica, acestea

rdm6nAnd in detenlia acestei din urmd unitSli; in actul de sesizare se arat6 cd valoare

cantitelii recepfionate de vaccinuri ar fi de p"tt"]ry
Dup6 receptionare, Agenlia Nalionali a Medicamentului 9i Dispozitivelor

Medicale a autorizat efectuarea lnui studir! clinic cu privire la aceste vaccinuri, in

cadrul Spitalului de boli infectioase Victor Babeq in luna ianuarie 2014; testele astfel

efectuateauer,identiatexistentadoaraunor@comparabilecu

in ceea ce

decembrie



cele generate de vaccinurile pentru care se emisese autorizalie de comercializare

(vaccinuri din import).

Fa!6 de aceastd situa{ie 9i fa[6 de faptul cd in sezonul 2013-2014 circulalia

virusuluigr1palafostredus6,ladatade5februarie2015@
folqsirea acestor vaccinuri doar in cazul producerii unei pandemii de grip6 (fapt care

nu s-a produs).

--

Pentru existenla unei infracliuni de abuz in serviciu in modalitatea normativd

prevdzrtti de art. 132 din Legea m. 7812000 este necesar ca funclionarul sd ii oblinut

pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (ori, in varianta tentativei, s6 fi incercat

--

oblinerea unui atare folos necuvenit, fdri a rcuqi); ob\inerea urrti atare folos reprezinti

urmarea unei activiteil deliberate indreptate in sensul realizirii acestui folos; ca atare,

pentru retinerea variantei agravate a infracliunii de abuz in serviciu prevdztrtdde art. 132

din Legea nr.7812000 este necesar ca funclionarul public si fi urmdrit ca, drept urmare

amoduluiincareacestagi-aexercitatatribu!iiledeserviciu'@,
unui folos, cunosc6nd totodatd cd acel folos (care poate fi pentru sine ori pentru altul)

este unul necuvenit.

--

in cauzd, actul de sesizare descrie presupuse incdlc6ri ale atribuliilor de serviciu
t-

de c6tre funclionari din cadrul Ministerului S6ndti{ii gi din cadrul Agenliei Nafionale a

Medicamentului qi Dispozitivelor Medicale, incdlcdri care ar fi alut urm6ri pigubitore

asupra bugetului acestor institufii publice,

necuvenit care ar fi fost astfel obtinut.

-

Nici din analiza situalie de fapt relevante, a$a cum aceasta a fost mai sus

prezentatd, nu rezult6 ci func{ionarii publici la care se face referire in actul de sesizare

ar fi urmdrit oblinerea vreunui folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul, ca urmare a

modului in care gi-au exercitat atributiile de serviciu.

Ca atare. nu se de abuz in

prevdantd de art.297 din Codul penal cu aplicarea att. 732 din Codul penal.



w Fald de situa(ia de fapt prczentatl mai sus, rezultd cd nu se poate retine nici

-

comiterea in fracli uni i de abuz in serviciu, prevdzuld de art.279 din Codul penal.

Pentru relinerea infracliunii de abuz in serviciu este necesar ca modalitatea,

presupus defectuoasi, in care funclionarul public Ai-a exercitat atribu{iile de serviciu, sb

fi produs pagubd ori o vdtlmare a drepturilor gi intereselor legitime ale unei persoane

fizice ori juridice.

ln catzd, nu se poate reline provocarea unei pagube prin achizilionarea cantitafli

menlionate de vaccinuri de cdtre Ministerul Sendtdlii, in condiliile in care:l$igLgligg

anume in ipoteza

tn care ar fi tzbucnit o , ca atare cheltuielile efectuate cu achizitionarea

vaccinului av6nd un caracter util.

Una dintre situaliile prevdzute de art. l'6 alin. I din Codul de procedurd penali

este aceea in care fapta nu este prevdzutE de, legea penald (art. 16 alin. I lit. b, teza

intAi).

O faptE nu este prevdzutd de legea penal6 atunci cAnd aceasta, din punct de

vedere obiectiv, al conJinutului conduitei presupus a fi fost comise, nu intrune$te toate

condiliile legale pentru a se incadra in weuna din normele de incriminare.

in catz6, a$a cum am ar6tat mai sus, conduita presupus infrac{ionalE descrisd in

actul de sesizare nu se circumscrie niciuneia dintre normele de incriminare enumerate

de autorul sesizdrii (ori a weunei alte norme de incriminare), drept urnare fiind o faptd



Fald de cele de mai sus,

DISPUN:

I. in temeiul dispoziliilor art. art.3l4 alin. 1 lit. a qi art. 315 alin. 1 lit. b din

Codul de procedurd penald raportate la art. 16 alin. I lit. b din Codul de procedur[

penal6,

Clasarea cauzei sub comiterii tn

modalitatea normativd prevdzutd de art. 297 din Codul penal, cu aplicarea art. 132 din

Legea nr. 78/2000, precum Si tn modalitatea normativd prevdzutd de art. 297 din

Codul penal.

II. in conformitate cu dispoziliile art. 316 din Codul de procedurd pena16,

ordonanta de clasare se comunice perpoanei care a ficut sesizarea.

ilI. in conformitate cu dispoziliile art. 275 alin. 3 din Codul de procedurd

penalS, cheltuielile judiciare avansate de stat rimAn in sarcina acestuia.


