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Titlu: plângere contravenţională ANI 

Tip speță: sentinţă civilă 

Număr speţă: 3932 

Data speţă: 22.05.2015 

Domeniu asociat: plângere contravenţională 

Conținut speţă: admitere plângere cu privire la săvârşirea contravenţiei de neaplicarea 

sancţiunii disciplinare sau necontestarea încetării funcţiei publice 

 

A. Plângerea contravenţională 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București, la data de 

20.02.2015, sub nr. …/302/2015, petentul MIB, în contradictoriu cu intimata AGENŢIA 

NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, a solicitat instanței admiterea plângerii contravenţionale 

şi se constate nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenţie seria ANI nr. 5 încheiat la 

data de 03.02.2015, pentru incidenţa motivelor prevăzute de dispoziţiile art. 16 alin 1 şi 17 din 

OG 2/2001, iar în subsidiar să se dispună anularea în tot a procesului-verbal pentru incidenţa 

motivelor prevăzute de art. 16 alin. 1 din OG 2/2001. 

În motivarea în fapt, petentul a arătat că în mod eronat a fost sancţionat în temeiul art. 

29 alin. 3 din Legea 176/2010, întrucât la data de 02.02.2015 a fost luată în discuţie solicitarea 

formulată de AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE, cu privire la „demiterea, de 

drept, din calitate de deputat a d-lui PR, ca urmare a faptului că Raportul de evaluare nr. 

10447/G/II/12.03.2014 a rămas definitiv prin necontestare”. 

În ceea ce priveşte nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenţie, petentul a 

afirmat că acesta nu cuprinde menţiuni cu privire la înscrisul care consfinţeşte calitatea de 

agent constatator a celui care a întocmit actul, simpla referire la faptul că deţine această 

calitate nefiind suficientă. 

Un al doilea motiv de nulitate absolută, arată petentul, în constituie încălcarea 

dispoziţiilor privind descrierea presupusei fapte contravenţionale reţinute în sarcina sa, 

agentul constatator limitându-se la a reproduce textul articolului din actul normativ. 

În continuare, petentul a făcut referire şi la încălcarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din OG 

2/2001. 

Cu privire la nelegalitatea aplicării sancţiunilor contravenţionale, petentul a arătat că 

sancţiunea contravenţională a fost dispusă de către intimată cu încălcarea dispoziţiilor art. 72 

din Constituţia României, potrivit cărora deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere 

juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. 

În ceea ce priveşte Comisia Juridică permanentă din Camera Deputaţilor, comisie din 

care face parte, aceasta are doar competenţa de a discuta pe fond existenţa unei eventuale stări 

de incompatibilitate prin emiterea unui raport, conform art. 206 alin.1 din Regulament, ceea 

ce în cazul d-lui PR nu se putea impune.   

Chiar şi în ipoteza în care s-ar aprecia că dispoziţiile legale ar atribui o asemenea 

competenţă Comisiei Juridice, arată petentul, textul art. 29 alin. 3 din Legea 176/2010 nu 

prevede un termen în care trebuia încetat de drept mandatul d-lui deputat, termen pe care 

Comisia Juridică să nu-l fi respectat. Mai mult decât atât, la data discutării cererii ANI privind 

încetarea mandatului, s-a făcut dovada printr-un certificat de grefă a faptului că pe rolul Curţii 

de Apel Bucureşti se afla înregistrat dosarul nr. …/2/2015 având ca obiect anularea 

Raportului de evaluare 10447/G/II/12.03.2014, ceea ce crea la acel moment o îndoială cu 

privire la rămânerea definitivă a raportului. 

În drept au fost invocate dispoziţiile OG 2/2001, Legea 176/2010, Legea 96/2006, 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
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S-au depus înscrisuri în susţinere (f. 11 - 21). 

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 20 lei potrivit dispozițiilor 

art. 19 coroborat cu art. 53 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. 

B. Actul procesual al intimatului 

În data de 24.03.2015, intimata Agenţia Naţională de Integritate a depus la dosarul 

cauzei întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale, ca nefondată, 

şi menţinerea procesulu-verbal de contravenţie seria ANI nr. 5 încheiat la data de 03.02.2015, 

ca fiind temeinic şi legal întocmit. 

În motivarea în fapt a întâmpinării, intimata a arătat faptul că petentul a fost 

sancţionată cu amendă în valoare de 2.000 lei, conform dispoziţiilor art. 29 alin. 3 din Legea 

176/2010, conform cărora: „ Neaplicarea sancţiunii disciplinare sau necontestarea încetării 

funcţiei publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv, constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 de lei la 2.000 lei, dacă fapta nu constituie 

infracţiune.” 

Cu privire la motivele pentru care se solicită anularea procesului-verbal de 

contravenţie, intimata a precizat că în cauză, sancţiunea a fost aplicată de către un inspector de 

integritate, care avea în atribuţiile sale, aplicarea unor asemenea sancţiuni, astfel cum rezultă 

din coroborarea dispoziţiilor art. 10, 30 şi 32 din Legea 176/2010. Totodată, faţă de 

dispoziţiile amintite, precum şi faţă de dispoziţiile art. 15 şi 16 din OG 2/2001, apreciază că 

nu este necesară menţionarea de către agent a actului care consfinţeşte calitatea sa, ci doar 

menţionarea numelui, prenumelui calităţii şi instituţiei din care face parte, ca agent 

constatator. 

Cu privire la descrierea faptei contravenţionale, intimata a arătat că aceasta este 

cuprinsă în procesul-verbal de contravenţie, fiind vorba despre refuzul de punere în aplicare a 

sancţiunii pentru deputatul PR, găsit irevocabil în stare de incompatibilitate. În acest sens, 

sancţiunea trebuia aplicată în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a raportului de 

evaluare, după cum prevede legea, iar nerespectarea acestui termen atrage sancţionarea celor 

care erau responsabili să o facă, în speţă membri Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor.  

În ceea ce priveşte imunitatea parlamentară invocată de petent, intimata a arătat că în 

speţă, nu este vorba nici despre un vot, nici despre o exprimare a vreunei opinii politice, 

întrucât nimeni nu a votat şi nimeni nu a adus o viziune politică discuţiei, deşi membrii 

Comisiei trebuiau să voteze adoptarea unui raport privitor la încetarea de drept a mandatului 

de deputat. 

S-a mai susţinut că din interpretarea dispoziţiilor art. 7, 17 din Legea 96/2006 

coroborate cu dispoziţiile art. 31, 59 şi 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

Juridică era cea care trebuia să emită un raport în sensul constatării stării de incompatibilitate 

a domnului PR, în conformitate cu actul administrativ întocmit de Agenţia Naţională de 

Integritate. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile Constituţiei României, Legea 176/2010. O.G. 

2/2001, Legea 96/2006, Regulamentul Camerei Deputaţilor şi Codul de procedură civilă. 

Totodată, s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, conform dispoziţiilor art. 411 C.pr.civ. 

În susţinerea întâmpinării, intimata a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, pe 

care le-a ataşat  (f. 60 - 66). 

C. Probe 

În prezenta cauză, a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri. 

 

II. ÎN FAPT 

În urma analizării procesului-verbal contestat prin prisma mijloacelor de probă 

administrate, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: 
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Prin procesul-verbal seria A.N.I. nr. 5/03.02.2015 (f. 11), petentul MIB a fost 

sancţionat cu o amendă contravenţională în valoare de 2.000 lei deoarece: la data de 

02.02.2015, cu ocazia şedinţei Comisiei Juridice de Disciplină şi Imunităţi, nu a constatat 

încetarea de drept a mandatului de deputat a domnului PR, conform dispoziţiilor art. 25 din 

Legea nr. 176/2010 coroborat cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 96/2006 republicată, privind 

Statutul Deputaţilor şi al Senatorilor, urmare a constatării stării de incompatibilitate în care 

domnul PR s-a aflat în perioada 20.12.2012 – prezent, conform raportului de evaluare nr. 

10447/G/II/12.03.2014 – rămas definitiv prin necontestare – raport comunicat Parlamentului 

României  - Camerei Deputaţilor prin adresele nr. 10449/G/II/12.03.2014 şi nr. 

52016/G/II/19.12.2014, în vederea constatării încetării de drept a mandatului de deputat a 

domnului PR. 

S-a menţionat că fapta descrisă este prevăzută de dispoziţiile art. 25 şi art. 26 lit. d din 

Legea nr. 176/2010 şi sancţionată de art. 29 alin. 3 din Legea nr. 176/2010. 

Procesul-verbal nu a fost semnat de petent, precizându-se: contravenientul nu a semnat 

procesul-verbal întrucât agentul constatator a constatat săvârşirea faptei la sediul Agenţiei 

Naţionale de Integritate. 

S-a mai subliniat în procesul-verbal contestat că agentul constatator s-a aflat în 

imposibilitatea obiectivă de a identifica un martor care să confirme situaţia prevăzută de art. 

19 din OG nr. 2/2001 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, întrucât 

procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost încheiat la sediul Agenţiei Naţionale de 

Integritate, iar contravenţia a fost săvârşită la sediul Camerei Deputaţilor – Parlamentul 

României. 

Procesul-verbal a fost comunicat petentului la data de 05.02.2015 (f. 12). 

În baza înscrisurilor administrate de petent, instanţa reţine probată teza susţinută de 

petent, respectiv: 

La data de 13.01.2015, Agenţia Naţională de Integritate, prin preşedintele acesteia, 

HG, a transmis către Camera Deputaţilor, spre ştiinţa domnului BLC, Preşedintele Comisiei 

Juridice, de Disciplină şi Imunităţi adresa nr. 611 (f. 14), înregistrată la Cabinet Preşedinte 

sub nr. 1/69/VZ/13.01.2015, la Comisia Juridică de Disciplină şi Imunităţi sub nr. 4c-

11/270/13.01.2015, iar la Cabinet Secretar General sub nr. 2/107/CP/19.01.2015 adresa 

destinată domnului VSZ, Preşedintele Camerei Deputaţilor, prin care, având în vedere 

solicitarea Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 52016/G/II/19.12.2014, întocmită ca urmare a 

faptului că Raportul de evaluare nr. 10447/G/II/12.03.2014, prin care ANI a reţinut încălcarea 

regimului juridic al incompatibilităţilor de către PR, deputat în cadrul Parlamentului României 

– Camera Deputaţilor, a rămas definitiv prin necontestare, în conformitate cu dispoziţiile art. 

25 din Legea nr. 176/2010, cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 29 alin. 3 din Legea nr. 

176/2010, să constate demiterea de drept, din calitatea de deputat a domnului PR, ca urmare a 

faptului că Raportul de evaluare nr. 10447/G/II/12.03.2014 a rămas definitiv prin necontestare 

Prin urmare, în spiritul dispoziţiilor legale ce urmează a fi prezentate mai jos, 

chiar şi adresa preşedintelui ANI, prin care se solicita să se constate demiterea de drept 

din calitatea de deputat a domnului PR, era destinată Preşedintelui Camerei Deputaţilor 
şi doar spre ştiinţa Preşedintelui Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunităţi. 

 

În continuare, adresa mai sus descrisă a generat următorul parcurs: 

La data de 20.01.2015, Şeful Serviciului Juridic din cadrul Camerei Deputaţilor a 

întocmit nota nr. 10/42 (f. 16) prin care a apreciat, în considerarea atribuţiilor prevăzute de art. 

31 alin. 1 lit. j şi n din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ca solicitarea ANI nr. 

611/13.01.2015 să fie înaintată Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru a dispune 
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în consecinţă în raport de prevederile art. 206 alin. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Potrivit adresei nr. 53BP/23.01.2015 (f. 17) întocmite de Secretarul General al 

Camerei Deputaţilor, destinată Preşedintelui Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunităţi, 

LBC, înregistrată la Comisie sub nr. 4c-11/29/2015/26.01.2015, în şedinţa din data de 

23.01.2015, Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor i-a fost prezentată scrisoarea 

domnului HG, preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, referitoare la domnul deputat 

PR, iar Biroul Permanent a decis ca această scrisoare să fie înaintată Comisiei Juridice, de 

Disciplină şi Imunităţi în vederea întocmirii unui raport până la data de 3 februarie 2015. 

Nu a fost indicat niciun text de lege în baza căruia s-ar fi impus întocmirea raportului 

de către Comisie. 

 

Conform adresei nr. 93BP/02.02.2015 (f. 18) întocmite de Secretarul General al 

Camerei Deputaţilor, destinată Preşedintelui Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunităţi, 

LBC, înregistrată la Comisie sub nr. 4c-11/56/02.02.2015, la Cabinetul Preşedintelui Camerei 

Deputaţilor a fost primită o scrisoare din partea domnului deputat PR referitoare la cererea 

ANI privind demiterea de drept a acestuia din calitatea de deputat. Scrisoarea va fi prezentată 

Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor pentru informare. 

 

Potrivit adresei nr. 4c-11/29/2015 semnate de Vicepreşedintele Comisiei Juridice, de 

Disciplină şi Imunităţi din cadrul Camerei Deputaţilor, CNN, destinată Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor unde a fost înregistrată sub nr. 24/03.02.2015 (f. 19, 20), în şedinţa din 

data de 23.01.2015, Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor i-a fost prezentată o scrisoare 

din partea domnului HG, preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, referitoare la domnul 

deputat PR. 

Biroul Permanent a decis ca această scrisoare să fie transmisă Comisiei Juridice, de 

Disciplină şi Imunităţi. 

Cu privire la adresa Biroului Permanent prin care se solicita Comisiei să întocmească 

un raport până la data de 03.02.2015, Comisia a precizat următoarele: 1. Aşa cum rezultă din 

dispoziţiile art. 206 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi la solicitarea Biroului 

Permanent va întocmi un raport cu privire la starea de incompatibilitate a deputatului în 

cauză; 2. Adresa Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 611/13.01.2015 la care se face referire 

în vederea întocmirii raportului nu solicită stabilirea unei eventuale stări de incompatibilitate 

de către Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi, ci, constatarea demiterii de drept din 

calitatea de deputat a domnului PR ca urmare a faptului că Raportul de evaluare nr. 

10447/G/II/12 a rămas definitiv prin necontestare. 

În aceeaşi adresă s-a mai menţionat că, în cazul în care discuţia se poartă strict cu 

privire la procedura solicitată de către Agenţia Naţională de Integritate prin adresa nr. 

611/13.01.2015 în conformitate cu art. 7 alin. 4 „în cazurile prevăzute la alin. 1 lit. c şi d, 

precum şi în cazurile prevăzute la alin. 2 lit. c şi d, preşedintele Camerei ia act de situaţia de 

încetare a mandatului de deputat sau de senator şi supune votului plenului Camerei din care 

face parte, adoptarea hotărârii prin care se vacantează locul de deputat sau de senator. 

S-a precizat în continuare că, în acest context, motivaţi şi de materialele transmise de 

către Biroul Permanent Comisiei înainte de începerea şedinţei, respectiv memoriul domnului 

deputat PR, membrii Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunităţi, în şedinţa din 02.02.2015 

au hotărât prin vot să solicite Biroului Permanent o clarificare privind tema raportului. 
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Prin urmare, s-a solicitat să se comunice Comisiei dacă raportul vizează strict 

solicitarea Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 611/13.01.2015, caz în care procedura de 

constatare nu aparţine Comisiei Juridice sau dacă în afara solicitării Agenţiei Naţionale de 

Integritate nr. 611/13.01.2015 se doreşte discutarea pe fond a unei eventuale stări de 

incompatibilitate a deputatului PR 

În acelaşi timp, membrii Comisiei Juridice au sugerat Biroului Permanent ca, în 

măsura în care acesta consideră oportun, să sesizeze şi Agenţia Naţională de Integritate cu 

privire la materialele depuse la Comisie prin intermediul Biroului Permanent de către domnul 

deputat PR. 

În finalul adresei citate, s-a precizat că, în măsura în care Biroul Permanent va decide, 

Comisia Juridică poate să se întrunească şi să dezbată acest subiect în regim de urgenţă pentru 

ca soluţionarea cauzei să nu fie împiedicată de procedură. 

 

Sub nr. 4c-11/56/2015, semnat de Vicepreşedintele Comisiei Juridice, de Disciplină şi 

Imunităţi din cadrul Camerei Deputaţilor, înregistrat la Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor sub nr. 34/05.02.2015 (f. 21), a fost întocmit Raportul asupra Adresei Biroului 

Permanent privind Scrisoarea Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 611/13.01.2015, prin care 

s-a concluzionat în unanimitate că solicitarea de vacantare a locului de deputat sau de senator 

este o procedură accelerată prevăzută de art. 7 alin. 4 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 

deputaţilor şi al senatorilor, republicată. 

 

III. ÎN DREPT 

A. Reglementări incidente 

În soluţionarea prezentei cauze, cu respectarea dispoziţiilor art. 34 din O.G. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa învestită cu soluţionarea plângerii verifică 

legalitatea şi temeinicia procesului verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii. 

Textele de lege incidente în cauză sunt redate în cele ce urmează: 

Articolele din Legea nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative, în temeiul cărora a fost sancţionat petentul, 

prevăd: 

Art. 25. - (1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act 

administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu 

încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, 

funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la 

aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.  

(2) Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă 

de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este 

decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul 

prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data 

eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a 

mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe 

o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o 

funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului 

de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a 

raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti 

de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.  
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(3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de 

conflict de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie ori, după caz, constituie 

abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau 

activităţii respective.  

(4) Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea 

disciplinară, sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârşirii unor abateri 

dintre cele cuprinse în prezenta lege nu pot consta în mustrare sau avertisment.  

 

Art. 26. - (1) Agenţia va comunica raportul de evaluare, după cum urmează:  

d) pentru senatori şi deputaţi - Camerei din care face parte parlamentarul, care va 

aplica sancţiunile disciplinare potrivit legii şi regulamentului Camerei respective;  

 

Art. 29. - (3) Neaplicarea sancţiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcţiei 

publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv, constituie contravenţie şi 

se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune.  

 

Articolul 7 (Încetarea mandatului) din Legea nr. 96/2006, privind Statutul 

deputaţilor şi al senatorilor, are următorul enunţ: 

(1) Calitatea de deputat sau de senator încetează:  

a) la data întrunirii legale a Camerelor nou-alese;  

b) în caz de demisie, de la data menţionată în cuprinsul acesteia, depusă la Biroul 

permanent al Camerei din care deputatul sau senatorul face parte;  

c) în caz de pierdere a drepturilor electorale, de la data rămânerii definitive şi 

irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune pierderea acestor drepturi;  

d) în caz de deces, de la data consemnată în certificatul de deces;  

e) în caz de incompatibilitate.  

(2) Încetarea mandatului de deputat sau de senator datorată incompatibilităţii 

are loc:  

a) la data menţionată în cuprinsul demisiei pentru incompatibilitate, depusă la Biroul 

permanent al Camerei din care deputatul sau senatorul face parte;  

b) la data adoptării unei hotărâri a Camerei din care deputatul sau senatorul face parte, 

prin care se constată starea de incompatibilitate;  

c) la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se 

respinge contestaţia la raportul Agenţiei Naţionale de Integritate prin care s-a constatat 

incompatibilitatea;  

d) la expirarea termenului prevăzut în Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 

exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu 

modificările ulterioare, de la data luării la cunoştinţă a raportului de evaluare al 

Agenţiei Naţionale de Integritate, dacă în acest termen deputatul sau senatorul nu a 

contestat raportul la instanţa de contencios administrativ. Luarea la cunoştinţă se face 

prin comunicarea raportului Agenţiei Naţionale de Integritate, sub semnătură de 

primire, către deputatul sau senatorul în cauză ori, în cazul în care refuză primirea, 

prin anunţul făcut de preşedintele de şedinţă în plenul Camerei din care face parte.  

(3) În cazul în care deputatul sau senatorul şi-a depus demisia, preşedintele, în prima 

şedinţă publică a plenului respectivei Camere, îl întreabă pe deputat sau pe senator dacă 

stăruie în demisie şi, dacă acesta răspunde afirmativ sau nu se prezintă în şedinţa de plen 

lnk:LEG%20PRL%20176%202010%200
lnk:LEG%20PRL%20144%202007%200


 

Pagina - 7 - din 11 

 

pentru a răspunde, preşedintele ia act de demisie şi supune votului plenului Camerei din care 

face parte adoptarea hotărârii prin care se vacantează locul de deputat sau de senator.  

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), precum şi în cazurile prevăzute la 

alin. (2) lit. c) şi d), preşedintele Camerei ia act de situaţia de încetare a mandatului de 

deputat sau de senator şi supune votului plenului Camerei din care face parte adoptarea 

hotărârii prin care se vacantează locul de deputat sau de senator.  

(5) Hotărârile de vacantare a locului de deputat sau de senator, prevăzute la alin. (3) şi 

(4), se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

(6) Mandatul de deputat sau de senator se prelungeşte de drept în cazul în care 

mandatul Camerei din care face parte se prelungeşte de drept în conformitate cu prevederile 

art. 63 alin. (1) şi (4) din Constituţia României, republicată.  

 

Articolul 17 (Procedura declarării incompatibilităţii) din acelaşi act normativ are 

următorul enunţ: 

(1) Deputatul sau senatorul care, la data intrării în exerciţiul mandatului, se află în una 

dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute în prezentul statut sau în alte legi speciale are la 

dispoziţie un termen de 15 zile pentru a notifica Biroul permanent al Camerei din care face 

parte cu privire la starea sa de incompatibilitate. După expirarea acestui termen, deputatul sau 

senatorul va opta, în termen de 30 de zile, între mandatul de deputat sau de senator şi funcţia 

ori funcţiile incompatibile, demisionând potrivit opţiunii sale. Demisia deputatului sau a 

senatorului se aduce la cunoştinţa Biroului permanent al Camerei din care acesta face parte.  

(2) Deputatul sau senatorul care nu şi-a exprimat opţiunea potrivit prevederilor alin. 

(1) rămâne în stare de incompatibilitate. Biroul permanent al Camerei din care face parte 

sesizează comisia care are în competenţă analizarea situaţiilor de incompatibilitate în vederea 

întocmirii unui raport, în termen de 15 zile de la sesizare. Comisia competentă solicită punctul 

de vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate, care va răspunde solicitării în cel mult 5 zile. 

Raportul comisiei se înaintează Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau Senatului, care 

îl va informa pe deputatul sau senatorul în cauză şi va supune în prima şedinţă a plenului 

Camerei din care face parte un proiect de hotărâre de constatare a stării de incompatibilitate şi 

de încetare a mandatului.  

(3) Deputatul sau senatorul aflat într-o stare de incompatibilitate survenită în timpul 

exercitării mandatului aduce la cunoştinţa Biroului permanent al Camerei din care face parte 

această situaţie, în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data intervenirii acesteia. La 

împlinirea termenului de 30 de zile de la notificare, prevederile alin. (2) se aplică în mod 

corespunzător.  

(4) Deputatul sau senatorul se poate adresa Biroului permanent al Camerei din care 

face parte, în vederea clarificării unei eventuale stări personale de incompatibilitate. Biroul 

permanent înaintează solicitarea comisiei care are în competenţă analizarea situaţiilor de 

incompatibilitate, în vederea întocmirii unui raport, în termen de 15 zile de la sesizare. În 

cazul în care din raportul comisiei reiese existenţa unei stări de incompatibilitate, deputatul 

sau senatorul are obligaţia ca în termen de 30 de zile să opteze între calitatea de deputat ori de 

senator şi funcţia sau funcţiile incompatibile. Prevederile alin. (2) se aplică în mod 

corespunzător.  

(5) Prevederile referitoare la declararea stării de incompatibilitate prevăzute la alin. 

(1)-(4) se completează în mod corespunzător cu cele ale regulamentului fiecărei Camere, 

precum şi cu cele ale Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 

Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.  
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(6) În situaţia în care Agenţia Naţională de Integritate a finalizat un raport de evaluare 

privind existenţa unei incompatibilităţi a unui deputat sau senator, raportul de evaluare se 

comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei în cauză, precum şi Camerei din care 

aceasta face parte, în conformitate cu art. 21 alin. (4) din Legea nr. 176/2010, cu modificările 

ulterioare. Biroul permanent al Camerei din care face parte persoana în cauză o înştiinţează de 

urgenţă pe aceasta, punându-i la dispoziţie o copie a raportului.  

B. Soluţia instanţei 

Cu privire la legalitatea procesului-verbal, instanţa constată că procesul-verbal a fost 

întocmit cu respectarea dispoziţiilor art. 17 din O.G. 2/2001, cuprinzând toate menţiunile 

prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute exprese. 

În plus, instanţa constată că sunt neîntemeiate criticile formulate de petent cu privire la 

legalitatea procesului-verbal analizat deoarece: 

- Deşi petentul a afirmat că agentul constatator s-a limitat la a reproduce textul 

articolului din actul normativ care prevede contravenţia, fără a descrie pe scurt 

în ce a constat ea, în ce împrejurări s-a produs, modul şi mijloacele folosite 

pentru săvârşirea ei, precum şi alte date care să redea cu claritate situaţia, 

vinovăţia şi pericolul social al faptei, instanţa constată că actul sancţionator 

cuprinde suficiente menţiuni cu privire la fapta constatată, astfel încât să 

permită controlul judecătoresc pe care are dreptul să îl declanşeze persoana 

sancţionată; 

- Nu era necesar, potrivit legii, să se menţioneze actul care consfinţeşte calitatea 

de agent constatator; 

- Menţiunile eventual eronate cu privire la textul din actul normativ care prevede 

presupusa contravenţie pot avea consecinţe juridice în analiza temeiniciei 

procesului-verbal (în verificarea împrejurării dacă fapta petentului întruneşte 

elementele constitutive ale contravenţiei în considerarea căreia a fost 

sancţionat) şi a legalităţii sancţionării contravenţionale, însă nu constituie 

motiv de nulitate pentru nelegalitate a procesului-verbal. 

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanţa constată că se confirmă teza 

susţinută de petent în plângere, procesul-verbal dovedindu-se netemeinic, pentru următoarele 

considerente: 

1. În primul rând, instanţa a reţinut că în cuprinsul procesului verbal de constatare şi 

sancţionare a contravenţiilor, petentul a fost sancţionat pentru că nu ar fi constatat încetarea 

de drept a mandatului de deputat a domnului PR cu ocazia şedinţei Comisiei Juridice de 

Disciplină şi Imunităţi. 

Instanţa a analizat temeinicia procesului verbal raportat la fapta astfel cum a fost 

descrisă mai sus instanţa şi nu prin raportare la descrierea cuprinsă în întâmpinare (respectiv, 

tergiversarea eliberării din calitatea de deputat a domnului PR care s-a petrecut în cadrul 

acelui for). 

Or, obligaţia de a constata încetat mandatul de deputat ca urmare a stării de 

incompatibilitate în care se afla un deputat, consecinţă a constatării definitive a acestei 

împrejurări prin raportul Agenţiei Naţionale de Integritate o avea conform art. 7 din Legea nr. 

96/2006 Preşedintele Camerei Deputaţilor, iar nu petentul, în calitate de membru al Comisiei 

Juridice, de Disciplină şi Imunităţi. 

Prin urmare, se constată că singurul subiect pasiv al unui eventual raport juridic 

contravenţional de conflict ar fi putut fi Preşedintele Camerei Deputaţilor, iar nu petentul, în 

calitate de membru al Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunităţi, context în care 

sancţionarea contravenţională a petentului apare vădit neîntemeiată, pentru lipsa calităţii de 
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subiect de drept obligabil potrivit legii la îndeplinirea atribuţiei în considerarea neîndeplinirii 

căreia a fost întocmit procesul-verbal analizat. 

 

2. În al doilea rând, din înscrisurile administrate de petent, a rezultat situaţia de fapt 

mai sus reţinută, prin prisma căreia instanţa constată că agentul constatator, plecând cu 

siguranţă de la o prezumţie de rea-credinţă în analiza comportamentului subiectului de drept 

sancţionat, a continuat confuzia creată de şeful Serviciului Juridic din cadrul Camerei 

Deputaţilor care a făcut astfel posibilă sancţionarea contravenţională a petentului. 

În rezumat, s-a reţinut că în şedinţa Biroului Permanent  al Camerei Deputaţilor din 

data de 23.01.2015 s-a luat în discuţie scrisoarea preşedintelui ANI, HG, înregistrată la 

Cabinetul Preşedintelui Camerei Deputaţilor, sub nr. 1/69/VZ din data de 13.01.2015, prin 

care se solicita „demiterea, de drept, din calitate de deputat a domnului PR, ca urmare a 

faptului că Raportul de evaluare nr. 10447/G/II/12.03.2014 a rămas definitiv prin 

necontestare. 

La momentul discutării acestei solicitări în Biroul Permanent, şeful Serviciului Juridic 

din cadrul Camerei Deputaţilor a emis o notă cu privire la această scrisoare, apreciind, în mod 

eronat, că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 206 alin. 1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, precum şi faptul că s-ar impune întocmirea unui raport de către Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi. 

Pe cale de consecinţă, Comisia Juridică a fost sesizată la data de 26.01.2015 cu adresa 

Biroului Permanent nr. 53BP/23.01.2015, prin care i s-a solicitat întocmirea unui raport până 

la data de 03.02.2015. 

Comisia Juridică s-a întrunit în şedinţa din data de 02.02.2015 când a luat în discuţie 

solicitarea venită din partea Biroului Permanent. La data desfăşurării lucrărilor Comisiei 

Juridice, la 02.20.2015, la Comisia Juridică a fost înregistrată şi adresa Biroului Permanent nr. 

93BP/02.02.2015 cu privire la apărările formulate de către domnul PR faţă de solicitarea 

venită din partea ANI, de demitere de drept din calitatea de deputat. 

În acest context, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei Juridice au decis în 

şedinţa din data de 02.02.2015 emiterea unui punct de vedere către Biroul Permanent prin 

care să se specifice dacă raportul solicitat de către Biroul Permanent „vizează strict solicitarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 611/13/2015, caz în care procedura de constatare nu 

aparţine Comisiei Juridice sau dacă în afara solicitării (…) se doreşte discutarea pe fond a 

unei eventuale stări de incompatibilitate a deputatului PR”, conform dispoziţiilor art. 206 alin. 

1 din Regulament. 

 

Din lecturarea coroborată a dispoziţiilor legale mai sus citate, rezultă că pentru 

declararea incompatibilităţii deputatului sau senatorului legiuitorul a identificat şi legiferat cel 

puţin două proceduri (una prin alineatul al doilea al art. 17 din Legea nr. 96/2006 şi o a doua 

prin alineatul al şaselea al art. 17). 

În cazul de faţă, prin ipoteza speţei, aceea a existenţei unui raport de evaluare 

necontestat, întocmit de către Agenţia Naţională de Integritate, procedura declarării 

incompatibilităţii deputatului PR ar fi trebuit să urmeze cursul edictat de art. 17 alin. 6 + art. 7 

alin. 1 lit. e +  art. 7 alin. 2 lit. d + art. 7 alin. 4 din Legea nr. 96/2006, coroborat cu art. 26 

alin. 2 lit. d din Legea nr. 176/2010, astfel încât după înregistrarea adresei nr. 611/13.01.2015 

a ANI la Camera Deputaţilor, aceasta să fie înaintată Preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru 

punerea în aplicare a art. 7 alin. 4 din Legea nr. 96/2006: 

În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) (la expirarea termenului prevăzut în 

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
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funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, de la data luării la cunoştinţă 

a raportului de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate, dacă în acest termen 

deputatul sau senatorul nu a contestat raportul la instanţa de contencios administrativ. 

Luarea la cunoştinţă se face prin comunicarea raportului Agenţiei Naţionale de Integritate, 

sub semnătură de primire, către deputatul sau senatorul în cauză ori, în cazul în care 

refuză primirea, prin anunţul făcut de preşedintele de şedinţă în plenul Camerei din care 

face parte), precum şi în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d), preşedintele Camerei ia 

act de situaţia de încetare a mandatului de deputat sau de senator şi supune votului 

plenului Camerei din care face parte adoptarea hotărârii prin care se vacantează locul 

de deputat sau de senator. 

Or, din analiza adreselor emise la nivelul Camerei Deputaţilor în urma înregistrării la 

acest for a adresei ANI nr. 611/13.01.2015, se constată că singurii care au identificat corect 

logica procedurii şi etapele ce s-ar fi impus a fi urmate au fost membrii Comisiei Juridice, de 

Disciplină şi Imunităţi, între care se număra şi petentul. 

În mod corect, Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi a răspuns prin Adresa nr. 

4c-11/29/2015 şi Raportul nr. 4c-11/56/2015. Din moment ce ANI întocmise un raport de 

evaluare definitiv, necontestat, Comisia parlamentară nu avea nicio atribuţie în procedura 

constatării încetării mandatului ca urmare a declarării incompatibilităţii (art. 17 alin. 6). 

Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi ar fi fost chemată la îndeplinirea atribuţiilor legale 

reglementate pentru procedura declarării incompatibilităţii în ipoteza edictată la alin. 2 al art. 

17 din Legea nr. 96/2006: Biroul permanent al Camerei din care face parte sesizează comisia 

care are în competenţă analizarea situaţiilor de incompatibilitate în vederea întocmirii unui 

raport, în termen de 15 zile de la sesizare. Comisia competentă solicită punctul de vedere al 

Agenţiei Naţionale de Integritate, care va răspunde solicitării în cel mult 5 zile. Raportul 

comisiei se înaintează Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau Senatului, care îl va 

informa pe deputatul sau senatorul în cauză şi va supune în prima şedinţă a plenului Camerei 

din care face parte un proiect de hotărâre de constatare a stării de incompatibilitate şi de 

încetare a mandatului. 

În acest context, este de înţeles de ce a provocat o nedumerire sesizarea Comisiei 

Juridice, de Disciplină şi Imunităţi pentru întocmirea unui raport (f. 17), ceea ce conducea cu 

gândul la art. 17 alin. 2 din Legea nr. 96/2006, inaplicabil în speţă, prin ipoteză, deoarece în 

cauză era deja întocmit de către ANI un raport de evaluare necontestat, ceea ce ar fi atras 

incidenţa art. 17 alin. 6 (prin prisma căruia, potrivit celor de mai sus, Comisia parlamentară nu 

avea nicio atribuţie în procedura constatării încetării mandatului ca urmare a declarării 

incompatibilităţii) iar art. 17 alin. 2 ar fi impus Comisiei solicitarea unui punct de vedere al 

Agenţiei Naţionale de Integritate, ceea ce, în mod logic, nu avea sens. 

Cu toate acestea, eroarea operată de Şeful Serviciului Juridic al Camerei Deputaţilor 

prin nota nr. 10/42/20.01.2015 (f. 16) a condus la o tentativă de mixare a celor două proceduri 

distincte, de declarare a incompatibilităţii (art. 17 alin. 2 şi art. 17 alin. 6 din Legea nr. 

96/2006), aspect nesesizat de agentul constatator al ANI care a întocmit procesul-verbal 

contestat prin care a fost aplicată sancţiunea contravenţională pecuniară în cuantum maxim. 

În lumina tuturor celor de mai sus, instanţa subliniază că dacă agentul constatator ar fi 

pornit în analiza comportamentului petentului de la prezumţia de bună credinţă, studiul 

legislaţiei şi al adreselor pe care şi-a întemeiat Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi din 

cadrul Camerei Deputaţilor României Adresa nr. 4c-11/29/2015 şi Raportul nr. 4c-11/56/2015 

ar fi trebuit să conducă la o altă concluzie decât aceea a sancţionării membrului Comisiei. 

Deşi prezumţia de bună-credinţă a indivizilor nu este încă ridicată la rangul de 

principiu fundamental în Constituţia României, trebuie însă acceptat faptul că unitatea 
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poporului (a se revedea art. 4 din Constituţia României) nu poate fi obţinută şi 

menţinută decât prin oglindirea în fiecare dintre cetăţenii acestei ţări a bunei-credinţe, 

iar acest imperativ se cere a fi urmat în primul rând de instituţiile cu atribuţii de 

control, cele de la care se aşteaptă să impună în societate un model civic. 

Pentru toate considerentele de fapt şi de drept mai sus enunţate, instanţa va admite 

plângerea contravenţională formulată împotriva procesului-verbal seria A.N.I. nr. 

5/03.02.2015 şi va anula în consecinţă actul sancţionator contestat, înlăturând totodată 

amenda aplicată. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

JUDECĂTORIA 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Admite plângerea contravenţională formulată de petentul MIB în contradictoriu cu 

intimatul AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE 

2. Anulează procesul-verbal contestat (seria A.N.I. nr. 5/03.02.2015). 

3. Înlătură sancţiunile aplicate (amenda în valoare de 2.000 lei). 

4. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii,  conform art. 34 

alin. 2 din OG nr. 2/2001 coroborat cu art. 468 C.pr.civ., calea de atac urmând a fi depusă la 

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, conform art. XIV din Legea nr. 2/2013. 

5. Prezenta hotărâre se va comunica părţilor, în copie, în temeiul art. 427 C.pr.civ. 

6. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22.05.2015. 
 


