MINISTERUL PUBLIC
Parchetul ile pe lingd inalta Curte ile Casalie Si Justilie
DI RE C TIA N ATI ONAIJ ANTI C ORU P TI E
Seclia ile combatere a coruPliei
Nr. i0i/II-2/2015
Operator date nr.4472

27 octombrie 2015

Gheorghe POPOWU - procuror Sef
cadrul Direcliei Nalionale Anticoruptrie;

al Secliei de combatere a corupliei din

Examindnd plAngerea formulatd de c[tre petentul PAVELIU MARIAN SORIN,
domiciliat Bucureqti, Splaiul Independenlei nr. 17, bl. 101, sc. 2, ap. 24, sector 5, in
contra ordonanlei de clasare emise la data de 29.09.2015 in dosarul m. 397tPl20l5 a
Direcliei Na{ionale Anticorup{ie - Seclia de combatere a coruptiei .

WUI:
Prin ordonanla antemenlionatd, procurorul de caz a dispus urmdtoarele:

,J. in temeiul dispoziliilor art. art.314 alin. I lit. a qi art. 315 alin. I lit. b din
Codul de procedurd penald raportate la art. 16 alin. I lit. b din Codul de procedurd
penal6,

Clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracliunii de abuz tn serviciu, tn
modalitatea normativd prevdzuid de art. 297 din Codul penal, cu aplicarea afi. l? din
Legea nr. 78/2000, precum qi tn rutdalitatea normativd prevdzutd de art. 297 din Codul
penal.

[.

in conformitate cu dispoziliile art. 316 din Codul de proceduri penali,

ordonanJa de clasare se comunicd persoanei care a fecut sesizarea.

IIL in conformitate cu dispoziliile afi.275 alin. 3 din Codul de proceduri
cheltuielile judiciare avansate de stat rdmdn in sarcina acestuia."

penal6,

Pentru a dispune aceasta solu{ie, procurorul de caz a stabilit urmitoarele:
,,in catzd, prin ordonan{a cu nr. de mai sus din data de 16 septembrie 2015 s-a
dispus inceperea urmdririi penale sub aspectul infracliunii de abuz in servicirl, in
modalitatea normativd prevdiutd de at.2i7 din Codul penal, cu aplicarea art. 132 din
Legea nr. 7812000.
La data de 17 februarie 2014 Direclia Nalionald Anticorup{ie Sec}ia de
combatere a infrac{iunilor asimilate infrac}iunilor de corupJie a fost sesizatd de cdtre
numitul Paveliu Marian-Sorin cu privire la presupusa comiterea a unor fapte care ar
putea fi calificate juridic in raport de con[inutul constitutiv al infracliunii de abuz in
serviciu, in modalitatea normativd prevdzttd de art.297 din Codul penal, cu aplicarea
afi. 132 din Legea nr. 7812000.

-

La data de 24 apfilie 2015 dosarul a fost inregistrat pe rolul Secliei de combatere
a corup[iei din cadrul Direc]iei Na]ionale Anticorup{ie.

in

denuntul formulat de cdtre numitul Paveliu Marian-Sorin se aratd cd
func{ionari publici din conducerea Ministerului S[n6t6]ii gi din cea a Agen{iei Na}ionale
a Medicamentului qi Dispozitivelor Medicale, precum qi func{ionari din cadrul
Institututui Nafional de Cercetare-dezvoltare pentru Microbiologie qi Imunologie
,Cantacuzino", qi-ar fi incdlcat atribuliile de serviciu in legdturd cu procedura de
producere qi achizilionare a unor vaccinuri antigripale.
Paveliu Marian-Sorin precizeazd cd informa{iile pe care le-a inserat in sesizarea
sa au fost ob{inute pebaza articolelor publicate in pres6.
Din datele cauzei, re{inem urmitoarele aspecte relevante:
in anul 2013 Institutul Na{ional 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 cdtre Agenlia Nalionale a Medicamentului qi
Dispozitivelor Medicale s-a constatat ci aceste vaccinuri prezentau o neconformitate la
o componentd dintre cele 13 care au f6cut obiectul testdrii, anume in ceea ce prive$te
nivelul de endotoxine bacteriene.
in aceste condi{ii Agenlia Na}ionale a Medicamentului qi Dispozitivelor Medicale
nu a eliberat autoiza\ia de comercializarc, in ceea ce priveqte aceastA cantitate de
vaccin, informdnd totodati, 1a data de 23 decembrie 2013, Ministerul SEnitdlii asupra
neconformitdlii constatate.
La data de 24 decembie 2013 Ministerul S5nedtii a receplionat cantitativ cele
400.000 de vaccinuri antigripale produse de citre Institutul Nalional de Cercetaredezvoltare pentru Microbiologie Ei Imunologie ,,Cantacuzino" , fdrd a le ridica, acestea
rdmdndnd in detenlia acestei din urm6 unitefl; in actul de sesizare se aratd cd valoare
cantitdfli receplionate de vaccinuri ar fi de peste 1.400.000 de euro.

Dup6 receplionare, Agentia Naliona16 a Medicamentului 9i Dispozitivelor
Medicale a autorizat efectuarea unui studiu clinic cu privire la aceste vaccinuri, in
cadrul Spitalului de boli infec{ioase Victor Babeg tn luna ianuarie 2014; testele astfel

efectuate au eviden(iat existenla doar a unor reac{ii adverse minore, comparabile cu cele
(vaccinuri
generate de vaccinurile pentru care se emisese autoriza{ie de comercializare
din import).
ialA de aceastA situalie qi fa!6 de faptul ci in sezonul 2013-2014 circulalia
virusului gripal a fost redusd, la data de 5 februarie 2015 Ministerul S[ndtAfli a hotdrdt
folosirea u."ito. vaccinuri doar in cazul producerii unei pandemii de gripS (fapt care nu
s-a produs).
pentru existenJa unei infracliuni de abuz in serviciu in modalitatea normativd
oblinut
pfeydzrfie de art. l3r din Legea w. 7812000 este necesar ca funclionarul sd
pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (ori, in varianta tentativei, si fi incercat
ob1ir.."u unui atare folos necuvenit, fitd a re:uqr); obtrinerea unui atare folos reprezintd
urmarea unei activi6ti deliberate indreptate in sensul reabzdii acestui folos; ca atare,
pentu r4inerea variantei agravate a infrac{iunii de abuz in serviciu prevlzutA de att. 132
Oin I-"g.u m.78t2O0O este necesar ca func[ionarul public sd fi urmirit ca, drept urnare a
modulii in care acesta qi-a exercitat atribu{iile de serviciu, sd determine oblinerea unui
folos, cunoscAnd totodatd ci acel folos (care poate fi pentru sine ori pentru altul) este
unul necuvenit.
in cauz[, actul de sesizare descrie presupuse incdlcdri ale atribu]iilor de serviciu de
c6rre tuncfionari din cadrul Ministerului Sdn6t6lii qi din cadrul Agen{iei Na}ionale a
Medicamentului qi Dispozitivelor Medicale, inc6lciri care ar fi avut urmdri plgubitore
asupra bugetului acestoi institulii publice, frrd a se face referire la vreun folos necuvenit

'

fi

care ar

fi fost astfel oblinut.

a$a cum aceasta a fost mai sus
prezerfiatd, nu rezulti c6 funclionarii publici la care se face referire in actul de sesizare ar
ii urmlrit oblinerea vreunui folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul, ca gnnare a
modului in care qi-au exercitat atribuJiile de serviciu.
Ca atare, nu se poare re{inerea infracliunii de abuz in serviciu in modalitatea
prev6zut6 de art. 297 Oin Codut penal cu aplicarea art. 132 din Codul penal.
FaJn de situalia de fapt prezentatd mai sus, rezultd cd nu se poate retine nici
comiterea infracliunii de abuz in serviciu, prevazutd de art.279 din Codul penal.
pentm relinerea infracliunii de abuz in serviciu este necesar ca modalitatea,
presupus defectuoasi, in care func{ionarul public ai-a exercitat atribuliile de serviciu, sd
il proaus pagubd ori o varemare a drepturilor gi intereselor legitime ale unei persoane
fizice ori juridice.
in cauzd, nu se poate reline provocarea unei pagube prin achizilionarea cantitdlii
menlionate de vaccinuri de citre Ministerul Sdndtalii, in condiliile in care studiul clinic
realizata reliefat faptul cl acestea aveau aptitudinea de a fi utilizate, anume in ipoteza in

Nici din ataliza situaiie de fapt relevante,

care ar fi izbucnit o pandemie, ca atare cheltuielile efectuate cu achizilionarea vaccinului
avdnd un caracter util.
Una dintre situa{iile prevdzute de art. 16 alin. I din Codul de proceduri penald este
aceea in care fapta nu este prevdzutd de legea penald (art. 16 alin. 1 lit. b, teza intAi).
O faptd nu este prevdzutd de legea penali atunci cdnd aceasta, din punct de vedere
obiectiv, al conlinutului conduitei presupus a fi fost comise, nu intruneqte toate conditiile
legale pentru a se incadra in vreuna din normele de incriminare.
catzd, a$a cum arn aretat mai sus, conduita presupus infrac{ionali descrisd tn
actul de sesizare nu se circumscrie niciuneia dintre normele de incriminare enumerate de
autorul sesizbrii (ori a vreunei alte norme de incriminare), drept urmare fiind o fapt[ care
nu este previzutd de legea penal6.

it

contra solu{iei a formulat pldngere, in termen legal, petentul PAVELIU
MARIAN SORIN, criticdnd-o pe motive cd ,, ... procurorul de caz avea indiciile
necesare, anexate la sesizarea iiitUm, pentru a face o corectd tncadrare a faptelor. tn
cel mai rdu caz avea posibilitatea de a md cita ca martor pentru a-mi expune eventuala

in

discordanta intre cele semnalate de mine

Si

dovezile adunate

.... ".

Examinind prezetta pldngere qi actele dosarului se constatd urm6toarele:
in ceea ce privegte administrarea probatoriului se constatA cd acesta este
insuficient intrucal aqa cum rezulti din actele dosarului, filele 14-18, inclusiv, relativ la
modalitatea de producere qi recepJionare a vaccinului gripal, ministrul snndtdtii a dispus
prin Nota EN 941105.02.2014 efectuarea unei analize complexe de c6tre Institutul
Nalional de Cercetare-D ezvoltarc pentru Microbiologie Ei Imunologie ,,Cantacuzino" cu
specialiqti ai OMS cu privire la procesul de produclie in vederea determindrii factorilor
care au influen{at calitatea produsului, insd procurorul de caz nu a solicitat rezultatul
acestei analize.

Mai mult decdt atdt, tn vederea stabilirii unui eventual prejudiciu produs in
bugetul Ministerului Sdn6td{ii, este de v[zut gi faptul cI acelaqi ministru al sinAtatii,
prin Nota EN98l/06.02.2014 a incunoqtinlat Curtea de Conturi a Romdniei, conshtArile
acestui organism nereg[sindu-se la dosarul cauzei.
Pe cale de consecin!6, era de apreciat dac6 producerea celor 400.000 doze de
vaccin antigripal trivalent, de o manierl neconformi calitativ, nu a produs un prejudiciu
la nivelul bugetului gi, de asemenea, dacd nu cumva incredinlarea comenzii pentru
produclia dozelor de vaccin s-a constituit intr-un act care, in final, a adus o serie de
beneficii Institutului Nafional de Cercetare-dezvoltare pentru Microbiologie qi
4

Imunologie ,,Cantacuzino", chiar gi in condiliile in care dozele de vaccin produse nu
erau conforme din punct de vedere calitativ.
O altd problemi este cea legatd de imprejurarea cd procurorul de caz a clasat
cauza in totalitate, cu toate c6, in situaJia in care ar fi apreciat cd nu sunt incidente
dispoziliile afi. 132din Legea nr. 7812000, s-ar fi pus problema investigdrii spe{ei qi in
raport cu prevederile art.297 C.pet

Avdnd in vedere cele de mai sus,
in temeiul prevederilor art.222 alin. 2 din O.U.G. 4312002, aft. 335 alin. 1 qi 4
C.p.p. Ei att. 339 C.p.p.,

DLS:
l.

Admiterea ca intemeiatd a pldngerii formulate de cdtre petentul PAVELIU
MARIAN SORIN, in contra ordonanlei de clasare emise la data de 29.09.2015 in
dosarul nr. 3971P12015 a Direcfiei Nafionale Anticoruplie - Sec]ia de combatere a
corupliei.
2. Infirmarea tota16 a ordonanlei de clasare emise la data de 29.09.2015, reluarea gi
redeschiderea urm5ririi penale in dosarul m. 397 lPl20l5 a Direcliei Nalionale
Anticorup{ie - Seclia de combatere a corupliei.
3. Sesizarea judecdtorului de cameri preliminard din cadrul Tribunalul Bucureqti, in
vederea confirmdrii redeschiderii 9i reludrii urm6ririi penale.
4. Solu{ia se comunicd petentului.

