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SECTIA DE COMBATERE A CORUPTIEI , . 
Operator date nr. 4472 

Dosar penal nr. 309/P/2016 

ORDONANŢĂ 
de clasare 

24.07.2017 

Procuror şef serVICIU Iulian Păncescu, din cadrul Direcţi e i Naţionale 

Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei, 

Examinând actele din dosarul penal cu numărul de mai sus, 

CONSTAT URMĂTOARELE: 

La data de 20.05.2016 pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a fost 

înregistrată sesizarea, intitulată "plângere penală", formulată de Roman Florica 

împotriva numiţi lor Hans Klemm , ambasadorul Statelor Unite ale Americii la 

Bucureşti, pentru comiterea infractiunii de cumpărare de influenţă, faptă prevăzută 

de art. 292 din C.pen. şi Valeriu Zgonea, deputat şi preşedinte al Camerei Deputaţilor 

la acel moment, pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă, faptă prevăzută 

de art. 291 din C.pen. 

Din cuprinsul actului de sesizare (care deşi a fost intitulat "plângere penal ă " va 

fi calificat ca un denunţ întrucât se circumscrie condiţiilor alt. 290 din C.pr.pen. şi nu 

se încadrează în art. 289 din C.pr.pen.) rezultă unnătoa re le aspecte: 

În data de 27 aprilie 2016, Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor , a 

fost exclus din Partidul Social Democrat ş i s-a încercat schimbarea sa din funcţie, 

lucru nereuş it. 

În data de 13 mai 201 6, Hans Klemm, ambasadorul Statelor Un ite ale Americii 

la Bucureşti, s-a întâlnit la sediul Parlamentului cu Valeriu Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 

La finalul întâlnirii a fost o rganizată o conferinţă de presă comună, ocazie CLi 

care Valeriu Zgonea a declarat, după cum reiese din actul de sesizare , că a primit 

" mulţumiri foarte oneste din partea domnulu i ambasador cu privire la ordonanra 



109 cu guvernarea corporativa, a instituţiilor publice şi companiilor publice, legile 
privind achiziţiile publice care crează deja un avantaj pentru toate societăţile care 

sunt in România ", adică inclusiv pentru societăţile americane, conform susţinerilor 

denunţătoarei. 

Ambasadorul Hans Klemm a declarat la rândul său: "I-am mulţumit pentru 

modul în care a îndeplinit în ultimele săptămâni mai multe priorităţi legislative 

importante pentru Romania şi SUA, referitor la restituirea proprietăţilor, la 

exproprieri, legea managementului întreprinderilor de stat, legi foarte importante". 

Denunţătoarea susţine că ambasadorul Hans Klemm nu a mulţumit 

Parlamentului în general, sau Camerei Deputaţilor în particular, ci preşedintelui 

Valeriu Zgonea personal, prin aceasta recunoscând public influenţa personală pe care 

Valeriu Zgonea, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, a avut-o în 

adoptarea respectivelor acte normative, de mare interes, se pare pentru Statele Unite. 

Ambasadorul a mai declarat: "sunt aici pentru ca domnul Zgonea este 

preşedintele Camerei Deputaţilor. Am înţeles ca situaţia nu s-a decis încă şi sper că 

se va decide cat mai repede ". 

Denunţătoarea arată că din prevederile art. 31, lit. g) şi i) şi art. 33, lit. c) şi d) 

ale Regulamentului Camerei Deputaţilor reiese că preşedintele Camerei Deputaţilor, 

nu doar conduce şedinţa Camerei şi sintetizează problemele puse in discuţie ci, În 

calitate de şef al Biroului Permanent, are un rol important În întocmirea proiectului 

ordinp; de zi şi în a hotărî care dintre propunerile legislative vor fi retinute spre 

dezbatere în Camera Deputaţilor. 

În actul de sesizare se mai menţionează că preşedintele Camerei Deputaţilor este 

o personalitate politică cu multă influenţă În a stabili ce legi intră în dezbaterea 

Parlamentului, ce legi urmează a fi adoptate şi cu privire la adoptarea acestora şi 

profitând de această calitate, Valeriu Zgonea ar fi promovat legile susţinute de 

ambasador şi le-a trecut prin Camera Deputaţilor, folosindu-se în acest scop de 

influenţa pe care o are asupra deputaţilor din poziţia de preşedinte al Camerei 

Deputaţilor. 

Se mai susţine că, pe de altă parte, influenţa Statelor Unite asupra politicilor 

publice din România este de notorietate, lucru recunoscut atât în Strategia Naţională 

de Apărare pentru perioada 2015-2020, cât şi în poziţiile publice ale celor mai 

influenţi politicieni, indiferent că fac parte din legislativ sau executiv. Aceeaşi 

influenţă, conform afinnaţiilor denunţătoarei, rezultă chiar şi din poziţiile adoptate 

de Direcţia Naţională Anticorupţie, care prin declaraţiile procurorului şef a mulţumit 

repetat pentru sprijinul acordat de Ambasada S.U.A. în lupta anticorupţie. 

În cuprinsul actului de sesizare, denunţătoarea a solicitat să se constate că atât 

preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea cât şi ambasadorul S.U.A. Hans 

Klemm, au recunoscut public în direct că şi-au folosit influenţa pentru adoptarea unor 

legi de către Parlamentul României, legi dorite de Statele Unite ale Americii. Mai 
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mult, prin prezenta sa în Parlament şi conferinţa de presă publică cu Valeriu Zgonea, 
ambasadorul S.U.A. a întărit poziţia acestuia împotriva partidului care 1-3 propus la 
Preşedinţia Camerei Deputaţilor şi care, la data întâlnirii, dorea să îl schimbe din 
funcţie. 

Denunţătoarea consideră că faţă de dispoziţiile legale care incriminează 

infracţiunea de trafic de influenţă, dar şi faţă de recunoaşterile celor doi, fapta lui 
Valeriu Zgonea de a-şi fi folosit influenţa dată de funcţia deţinută asupra membrilor 

Camerei Deputaţilor, pentru a promova şi urgenta adoptarea unor legi, susţinute de 

S.U.A., în schimbul unor foloase necuvenite constând în creşterea influenţei sale 

publice şi politice, cu scopul de a fi menţinut în funcţia de preşedinte al Camerei 

Deputaţilor, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenta, 

faptă prevăzută de art. 291 din Cod penal. 

De asemenea, denunţătoarea consideră că fapta lui Hans Klemm, Ambasadorul 

Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, de a-şi folosi prestigiul şi influenţa pe care 

o are în România, vizitându-I pe Valeriu Zgonea la sediul Camerei Deputaţilor şi 

participând la conferinţa de presă comună, prin acestea transmiţând public ca îl 
susţine în poziţia de Preşedinte al Camerei Deputaţilor, în contra partidului care l-a 

desemnat, în schimbul exercitării influenţei acestuia asupra deputaţilor pentru că a 

susţinut şi urgentat votarea unor legi susţinute de ambasador, întruneşte elementel e 

constitutive ale infracţiunii de cumpărare de influenţă, faptă prevăzută de ali. 792 

Cod penal. 
### 

Din aJiicolele de presă apărute în mediul on-Iine şi procesul verbal de redare a 

conferinţei de presă din data de 13.05.2016, la care au participat Valeriu Zgonea, 

deputat şi Preşedinte al Camerei Deputaţilor şi Hans Klemm, Ambasadorul Statelor 

Unite ale Americii la Bucureşti, rezultă următoarele aspecte cu relevanţă în prezenta 
-cauza: 

"ZGONEA VALERIU: Am avut o discuţie cu domnul Ambasador al SUA în România cu 

privire la implementarea Parteneriatului strategic, am abordat chestiunile legate de palierul politic, 

cele legate de ce se întâmplă cu anumite modificări la Codul Penal şi la Codul de procedură penal ă 

cerute de directivele europene, dar şi celelalte care pot să creeze regrese în progresele României ... 

Ce facem în chestiunile legate de modificările care pot lua din puterile Agenţiei Naţionale penlru 

Integritate ... alte proiecte de legi care sunt importante ... mulţumiri fomte ... oneste din partea 

domnului ambasador cu privire la corporaţia ... ă ... ordonanţa 109 cu corpora ... cu gllvernanţa 

corporativă a instituţiilor publice şi companiilor publice, legile legate de achiziţiile publice care 

creează deja un avantaj pentru toate societăţile care sunt în România şi stadiul transparenţei şi 

predictibilităţii în adoptarea proiectelor de legi care se află pe agenda Camerei DeputaţiloL Cam 

acestea au fost discuţiile pe care le-am avut astăzi în agenda noastră comună. (Se C/dreseC/za 

C/mbasadoru/ui SUA): Excellencyl 

În continuare C/mbasadorul S. UA. În România. HAN.') G. KLEM!v! preia cuvântul. discursul 

acestuia fiind tradus În limba române! de o persoane! de sexfeminil1. 
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TRADUCĂTOR (traducere din limba engleză a discursului lui HANS G. KLEMM): Vă 
mulţumesc! Vă mulţumesc domnule preşedinte Zgonea că mi-aţi oferit această oportunitate de a 
mă întâlni cu dumneavoastră şi a discuta mai multe chestiuni importante pentru ... atât pentru 
România cât şi pentru Statele Unite despre palteneriatul strategic .. . aşa cum preşedintele explica 
deja, unul dintre lucrurile pe care le-am făcut astăzi este că i-am mulţumit pentru modul în care a 
îndeplinit în ultimele săptămâni mai multe priorităţi din legislaţie importante pentru România şi 

Statele Unite referitor la legea restituirii proprietăţilor, la exproprieri, aşa cum am spus mai 
devreme, legi foarte importante, legea conducerii întreprinderilor. . . vom continua să monitorizăm 
situaţia economiei din România. De asemenea, am discutat şi alte legi, care sunt bineînţeles în 
beneficiul României ... Despre Agenţia Naţională de Integritate, A.N.!. ... Ă, vorbim despre acea 
"super imunitate" care se oferă avocaţilor, e vorba de o întărire, de o consolidare a ... instituţiilor 

din acest domeniu ... a legislaţiei din ... din domeniul respectării drepturilor. . . sunt paşi foarte 

importanţi care s-au racut în ... în acest sens şi în colaborarea noastră, în parteneriatul nostru ... 
Întrebare reporter adresată ambasadorului S. U.A în România (traducere din limba engleză): 

Ştiţi că domnul Zgonea este posibil să nu mai fie preşedintele Camerei deoarece partidul nu-l mai 
susţine? Prezenţa dumneavoastră aici este semnul, reprezintă un ... o susţinere a domnului Zgonea? 

TRADUCĂTOR (traducere din limba engleză a discursului lui HANS G. KLEMM): Sunt aici 

deoarece domnul Zgonea este preşedintele Camerei Deputaţilor. Am înţeles că situaţia nu s-a decis 

încă . .. şi sper că se va decide cât de .. . cât de repede!" 

Conform literaturii juridice de specialitate, infracţiunea de trafic de influenţă 

prevăzută de ari. 291 din Codul penal, reprezintă, în esenţă, o speculare, o exploatare 

a influenţei pe care făptuitorul o are sau lasă să se creadă că o are asupra unui 

funcţionar public. 

Obiectul juridic al infracţiunii de trafic de influenţă constă în relaţiile sociale 

care se nasc şi se dezvoltă în legătură cu ocrotirea funcţionarilor publici sau a altor 

persoane asimilate, împotriva actelor de denigrare şi de suspiciune că ar putea fi 
corupţi de către autorii traficului de influenţă. 

Pentru a fi Întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă 

este necesar ca sub aspectul laturii obiective să se contureze atât acţiunile specifice 

elementului material, respectiv "primirea, pretinderea, acceptarea de promisiuni (de 

bani sau alte foloase) ", cât şi îndeplinirea unor cerinţe esenţiale, respectiv 

,,jăptuitorul trebuie să aibă o influenţă reală sau să lase să creadă că are influenţă 

asuprafuncJionarului public ", "făptuitorul trebuie să promită că îl va determina pe 

funcţionarul public să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să 

întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să 

îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, chiar dacă această promisiune nu 

este îndeplinită ulterior ori actul nu este efectuat" şi ,fapta trebuie săfie săvârşită 

înainte sau concomitent cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea sau întârzierea 

actului ce intră În atribuţiile de serviciu ale funcţionarului asupra căruia este 

traficată influenţa, respectiv anterior sau concomitent cu îndeplinirea actului contrar 

îndatoriri/or de serviciu", iar sub aspectul laturii subiective trebui.e să existe probe 

4 



care să contureze o intenţie directă şi un scop: "determinarea funcţionarului public 
săfacă ori să nufacă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu". 

De asemenea, în ce priveşte infi'acţiunea de cumpărare de influenţă pentru a fi 
Întrunite elementele constitutive ale infracţiunii este necesar ca sub aspectul laturii 
obiective să se contureze atât acţiunile specifice elementului material, respectiv 
"promiterea, oferirea, darea (de bani sau alte foloase)", cât şi Îndeplinirea unor 
cerinţe esenţiale, identice cu cele ale infracţiunii de trafic de influenţă, având în 
vedere că este o infracţiune corelativă acesteia, iar sub aspectul laturii subiective 

trebuie să existe probe care să contureze o intenţie directă şi un scop: "determinarea 

funcţionarului public să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de 
. . " serVICIU . 

Din cuprinsul sesizării formulate de Florica Roman şi a mijloacelor de probă 
administrate În cauză nu rezultă aspecte care să indice existenţa elementelor 

constitutive ale infracţiunilor de trafic de influenţă şi de cumpărare de influenţă. 

Astfel, nu există date că Valeriu Zgonea, presupus autor al infracţiunii de trafic 
de influenţă În opinia denunţătoarei, din poziţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor 

ar fi pretins, primit sau acceptat promisiuni de bani sau alte foloase de la Hans 

Klemm, pentru a determina deputaţii să adopte unele acte nonnative, de asemenea, 

nu există date că Hans Klemm, presupus autor al infracţiunii de cumpărare de 

influenţă în opinia denunţătoarei, ar fi promis, oferit sau dat bani sau alte foloase în 

acelaşi scop. 
Nu există indicii, fie ele şi netemeinice, care să denote existenţa unei promisiuni 

din partea preşedintelui Camerei Deputaţilor "că îi va determina pe funcţionarii 

publici să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie 

Îndeplinirea unui act ce intră În îndatoririle lor de serviciu sau să îndeplinească un 

act contrar acestor îndatoriri ", în concret, în cazul de faţă, promisiunea că îi va 
determina pe deputaţi să adopte unele acte normative. De altfel, nici denunţătoarea 

nu susţine în sesizarea sa existenţa unei astfel de promisiuni. 

În ce priveşte cerinţa esenţială ca "foptuitorul să aibă o influenţă reală sau să 
lase să creadă că are influenţă asupra funcţionarului public ", atât din cuprinsul 

denunţului cât şi din actele dosarului nu rezultă că preşedintele Camerei Deputaţilor 

ar avea o influenţă reală, în sensul art. 291 din Codul penal, asupra deputaţilor şi nu 

rezultă nici că, prin diferite acţiuni sau inacţiuni, ar fi lăsat să se creadă că are 

influenţă asupra acestora. 
Nu se poate susţine că prin îndeplinirea atribuţiilor, cu predilecţie de natură 

administrativă şi organizatorică, prevăzute de Regulamentul Camerei Depl.ltaţilor 

pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi de preşedinte al Biroului 
permanent al Camerei Deputaţilor, s-ar crea raporturi de subordonare ierarhică între 
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preşedintele Camerei Deputaţilor şi depu taţ i , subordonare ce s-a r ,~utea tran spune 

într-o influenţă reală , în sensul al'!. 29 1 din Codul pena l. 
A 

In consecinţă , Întrucât din ac tul de ses izare ş i din probe le adm ini st rate În cauză 

nu rezultă aspecte care să contureze existenţa în mate ri alitatea lor a unor 3cţi uni sau 

inac tiuni care să întrunească elementele const itutive ale infracti un ilor de lmfi c de , , 

infl uenţă şi de cumpărare de influenţă, în temeiu l ar!. 16 lit. a) din c. pr.pen., se va 

dispune clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută art. 29 1 din 

Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi sub aspec tul săvâ rş irii 

in fracţiunii prevăzută de art. 292 din Codul penal rapOltat la art. 6 din Legea nr. 

78/2000. 

Astfel, în temeiul art. 315 alin. ( 1), li!. b) din c.pr.pen., raportat la ar!. 16 lit. a) 

din c.pr.pen., 

DISPUN: 

1. Clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii in fracţiunii de trafic de influenţă, faptă 

prevăzută ş i sancţionată de alt. 291 din Codul penal raportat la a lt . 6 din Legea nr. 

7812000 şi a infracţiunii de cumpărare de influenţă, faptă prevăzută ş i s ancţionată de 

ar!. ?92 din Codul penal rapOltat la art. 6 din Legea nr. 7812000, fapte sesizate de 

către Florica Roman la data de 20.05.2016. 

2. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. 
A 

. . ' - . . ~ ..... .., -"\ '"" "'- ...... .....,.-~ ,....,:) t -:> , (", " ""(") '1 "t "<" 3 .. . ., .. " , o , 1 \ C o o , 

. In temelUl jJl ev. all, -' 10 alllI. ~ 1) +". peri., U vOj! Je a j-Jl ".<.~n .~ , 0 ..• ·_ .• a! .,e s., 

comunică numitei Florica Roman . 
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