RoMANIa

@
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE T-ANCA
iNaI.Ta CURTE DE CASATIE $I ruSTITIE
DTRECTIA NATToNAT,A a.NrrcoRUPTIE
SECTIA DE COMBATE'RE A CORUPTIEI
Dosar nr. 397/P/2015
Operator de date cu caracter personal nr. 1172

,

ORDONANTA
29 septembrie

2015

,

Procuror Ioan Amariei din cadrul Direcliei Nalionale Anticoruplie - Seclia de
combatere a corupliei,

Anticoruplie

-

in

dosarul inregistrat la Direclia NalionalS
Sec{ia de combatere a corupliei sub nr. 397lP1201,5, privind sesizarea

Examindnd actele efectuate
numitului Paveliu Marian-Sorin,

CONSTAT:

lncauzd, prin ordonar\a cu nr. de mai sus din data de 16 septembrie 2015 s-a
dispus inceperea urm5ririi penale sub aspectul infracliunii de abuz in serviciu, in
modalitatea normativd prevdzutd de art. 2g7 din Codul penal, cu aplicar ea arl. 132 din
Legea nr. 7812000.

La

data de 17 februarie 2014 Direc{ia Naliona16 Anticoruptie - Seclia de
combatere a infracliunilor asimilate infracliunilor de coruplie 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 prevdzutd de art. 297 din Codul penal, cu aplicarea
art.

132

din Legea nr.78l20OO.

aprilie 2015 dosarul a fost inregistrat pe rolul Secliei de combatere
a corup{iei din cadrul Direcfiei Nafionale Anticoruplie.

La

data de 24

denunlul formulat de cdtre numitul Paveliu Marian-Sorin se aratd cd
func{ionari publici din conducerea Ministerului S6ndtilii qi din cea a Agenliei
Nalionale a Medicamentului qi Dispozitivelor Medicale, precum qi funclionari din

i,

cadrul Institutului Nalional

de

Cercetare-dezvoltare pentru Microbiologie qi

Imunologie ,,Cantacu zirro" , qi-ar fi incdlcat atribuliile de serviciu in legiturd cu
procedura de producere qi achizilionare aunor vaccinuri antigripale'
Paveliu Marian-Sorin precizeazd cI informaliile pe careLe-a inserat in sesizarea
sa au fost oblinute pebaza articolelor publicate in pres6.

t

I

Din datele cauzei, re{inem urmdtoarele aspecte relevante:
in anul 2013Institutul Nalional de Cercet are-dezvoltare pentru Microbiologie gi
Imunologie ,,Cantacuzino" a produs un numdr de 400.000 de vaccinuri antigripale,
pentru a fi folosite la vaccinareapopulaliei in sezonul2013-2014.

efectuate de cdtre Agen{ia Nalionale a Medicamentului qi
Dispozitivelor-Medie+le s-a eoastatat ci acest€ vaeeiau+i prezentau o n"-eonf,esnita+e'14
o componenti dintre cele 13 care au f6cut obiectul test5rii, anume in ceea ce priveqte

tn ..rr-a testelor

nivelul de endotoxine bacteriene.
in aceste condilii Agenlia Najionale a Medicamentului qi Dispozitivelor
Medicale nu a eliberat autorizalia de comercializare, in ceea ce priveqte aceastd
cantitate de vaccin, inform6nd totodatd, la data de 23 decembrie 2013, Ministerul
Sanata[ll asupra neconformitSlii constatate.
La data de 24 decembrre 2Ol3 Ministerul Sdndt[{ii a receplionat cantitativ cele
400.000 de vaccinuri antigripale produse de cdtre Institutul Nalional de Cercetareacestea
dezvoltare pentru Microbiologie qi Imunologie ,,Cantacuzino",fard' a le ridica,
r[m6nAnd in detenlia acestei din urmi unit6li; in actul de sesizare se arat[ cd valoare 1/

cantitdlii receplionate de vaccinuri ar fi de peste 1.400.000 de euro'
Dup6 receptio_nare, Agen{ia Naliona16 a Medicamentului qi Dispozitivelor
Medicale a qutq4zat gfgqtuqrqq uqri $ll4q 91iq1! cu privire la aceste vaccinuri, in
cadrul Spitalului de boli infeclioase Victor Babeq in luna ianuarie 2014; testele astfel
cu
efectuate au evidenliat existenla doar a unor reaclii adverse minore, comparabile

cele generate de vaccinurile pentru care se emisese autoriza\ie de comercializare
(vaccinuri din import).
Fa{d de aceastd situalie qi fa!6 de faptul cd

in

2013-2014 circula}ia

februarie 2015 Yinisterul Sindtdtii a hotdrdt
cazul roducerii unei pandemii de gripS (fapt care

virusului gripal a fost redusS, la data de
folosirea acestor vaccinuri doar

in sezonul

5

nu s-a produs).

Pentru existenla unei infracliuni de abuz

in serviciu in

modalitatea norrnativd

prevdzutd de art. 132 din Legea nr.7812000 este necesar ca funclionarul

pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (ori,

in varianta tentativpi,

sdli oblinul
sd

fi incercat

oblinerea unui atare folos necuvenit, fard a reuqi); obtrinerea unui atare folos reprezintd

in sensul realizdrti acestui folos; ca atare,

urmarea unei activit6li deliberate indreptate

pentru relinerea variantei agravate a infracliunii de abuzin serviciu prevdzutd de afi. 732

din Legea nr. 7812000 este necesar ca funclionarul public sd fi urmdrit ca, drept urrnare

amoduluiincareacestaEi-aexercitatatribu!iiledeserviciu,@
unui folos, cunoscAndtotodatdcd acel folos (care poate fi pentru sine ori pentru altul)
este unul necuvenit.

in

cauzd, actul de sesizare descrie presupuse inc6lcdri ale atribuliilor de serviciu

de cdtre funcjionari din cadrul Ministerului

Sin[tdlii qi din cadrul Agenliei Na]ionale a

Medicamentului qi Dispozitivelor Medicale, inc[lcdri care ar
asupra bugetului acestor institutii publice,

fi

avut urmlri pbgubitore

frrd a se face referire la vreun

folos

necuvenit care ar fi fost astfel obtinut.

Nici din analiza situalie de fapt relevante, aga cum aceasta a fost mai sus
prezentati, nu rezultd cd funclionarii 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 qi-au exercitat atribuliile de serviciu.

Ca atare, nu se poare relinerea infracliunii de abuz in serviciu in modahtatea
prevdzutdde art. 297 dinCodul penal cu aplicarea art.132 din Codul penal.

w

Fa{d de situa}ia de fapt prezentatd mai sus, rezultA ce nu se

comiterea infracliunli de abuz in serviciu,

Pentru relinerea infracliunii de abuz

poate

ici

vitZltLde art.279 din Codul penal.

in serviciu

este necesar ca modalitatea,

presupus defectuoasS, in care funcfionarul public gi-a exercitat atribuliile de serviciu, sd

fi

produs pagubl ori o vdtdmare a drepturilor qi intereselor legitime ale unei persoane

fizice

orijuridice.

',

in cauzd, nu se poate re{ine provocarea unei pagube prin achizilionarea cantitbtii
menlionate de vaccinuri de cdtre Ministerul Sdndt6lii, in condiliile in care studiul clinic

fi utilizate, Tume in_ipo$a
izbucnit o pandemie, ca atare cheltuielile efectuate cu achrzilionarea

realizat a reliefat faptul cd acestea aveau aptitudinea de a

in

care ar

fi

vaccinului avdnd un caracter util.

Una dintre situaliil e prevdzute de art, 'l:6 alin. 1 din Codul de procedurd penald
este aceea

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

?nt6i).

O faptd nu este prevdzutd de legea penald atunci cAnd
vedere obiectiv, al conlinutului conduitei presupus a

fi

aceasta,

din punct

de

fost comise, nu ?ntruneqte toate

condiliile legale pentru a se ?ncadra in vreuna din normele de incriminare.

in cauzd, a$a cum am ardtat mai sus, conduita presupus

infrac{ionald descrisd in

actul de sesizare nu se circumscrie niciuneia dintre normele de incriminare enumerate
de autorul sesizdrii (ori a vreunei alte norme de incriminare), drept uffnare fiind o fapti
care nu este prevdzutd de legea penald.

Fa[6 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 penal5 raportate la art. 16 alin. 1 lit. b din Codul de procedurd
penald,

a

I

Clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracliunii de abuz

in serviciu, tn

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

nr.

78/2000, precum Si tn modalitatea normativd prevdzutd de art. 297 din
Codul penal.

Legea

II. in conformitate cu dispoziliile art.316 din Codul de pr6cedurS. penald,
ordonanla de clasare se comunicd pergoanei care a frcut sesizarea.

m. in conformitate

cu dispoziliile art. 275 alin. 3 din Codul de procedurd
penal6, cheltuielile judiciare avansate de stat rdmAn in sarcina acestuia.

