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Stimate domn

 

Urmare a petiției dumneavoastră înregistrată la Agenţia Naţională de Integritate cu nr.6673/07.04.2021,  vă 

comunicăm următoarele: 

 

       1. Situația de fapt analizată: 

       A.Dacă exercitarea funcției de deputat simultan cu calitatea de asociat în cadrul unei societăți 

comerciale, la care soția domniei sale are calitatea de administrator, și al cărui obiect de activitate se 

desfășoară în domeniul asigurărilor-reasigurărilor, este de natură să genereze o situație de 

incompatibilitate;

        B.Dacă participarea deputatului la elaborarea unei noi legislații în domeniul asigurărilor auto RCA

generează o situație de conflict de interese.

 

       2. Dispoziții legale aplicabile:

       În conformitate cu dispozițiile din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea 

și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare: 

        Art.81

       "(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice 

de autoritate, potrivit Constituției, cu excepția celei de membru al Guvernului. 

       (2) Prin funcții publice de autoritate, incompatibile cu calitatea de deputat sau de senator, se 

înțelege funcțiile din administrația publică asimilate celor de ministru, funcțiile de secretar de stat, subsecretar 

de stat și funcțiile asimilate celor de secretar de stat și subsecretar de stat din cadrul organelor de specialitate 

din subordinea Guvernului sau a ministerelor, funcțiile din Administrația Prezidențială, din aparatul de lucru al 

Parlamentului și al Guvernului, funcțiile de conducere specifice ministerelor, celorlalte autorități și instituții 

publice, funcțiile de consilieri locali și consilieri județeni, de prefecți și subprefecți și celelalte funcții de 

conducere din aparatul propriu al prefecturilor, funcțiile de primar, viceprimar și secretar ai unităților 

mailto:adrian.vasilache@hotnews.ro
https://lege5.ro/App/Document/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003?d=2020-12-21


administrativ-teritoriale, funcțiile de conducere și execuție din serviciile publice descentralizate ale ministerelor 

și celorlalte organe din unitățile administrativ-teritoriale și din aparatul propriu și serviciile publice ale consiliilor 

județene și consiliilor locale, precum și funcțiile care, potrivit legii, nu permit persoanelor care le dețin să 

candideze în alegeri ".

       Art.82

       "(1) Calitatea de deputat și senator este, de asemenea, incompatibilă cu exercitarea următoarelor 

funcții sau calități: 

       a) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de 

administrație sau cenzor la societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, care desfășoară sistematic și efectiv activități comerciale, inclusiv 

băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare și la instituțiile publice; 

       b) funcția de președinte sau de secretar al adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților la societățile

reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la lit.a);

       c) funcția de reprezentant al statului în adunările generale ale societăților reglementate de Legea 

nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la lit. a); 

       d) funcția de manager sau membru al consiliilor de administrație ale regiilor autonome, companiilor și 

societăților naționale;

       e) calitatea de comerciant persoană fizică;

       f) calitatea de membru al unui grup de interes economic;

       g) o funcție publică încredințată de un stat străin, cu excepția acelor funcții prevăzute în acordurile și 

convențiile la care România este parte.

       h) funcția de președinte, vicepreședinte, secretar și trezorier al federațiilor și confederațiilor sindicale.(...) 

".

 

       Conform dispozițiilor Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor cu modificările și 

completările ulterioare:

       Art.16 

       "(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu funcțiile publice de autoritate prevăzute la 

art.81 alin.(2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și cu situațiile de incompatibilitate generate de dispozițiile art.82¹

din aceeași lege ".

       "(2) Calitatea de deputat sau de senator este, de asemenea, incompatibilă cu:

       a) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de 

administrație sau cenzor la societățile reglementate de Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu 
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modificările și completările ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de 

asigurare/reasigurare și cele financiare, precum și la instituțiile publice;

       b) funcția de președinte sau de secretar al adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților la societățile

reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la lit.a);

       c) funcția de reprezentant al statului în adunările generale ale societăților reglementate de Legea 

nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la lit.a);

       d) funcția de manager sau membru al consiliilor de administrație ale regiilor autonome, companiilor și 

societăților naționale;

       e) calitatea de comerciant persoană fizică;

       f) calitatea de membru al unui grup de interes economic;

       g) o funcție publică încredințată de un stat străin, cu excepția acelor funcții prevăzute în acordurile și 

convențiile la care România este parte;

       h) funcția de președinte, vicepreședinte, secretar și trezorier al federațiilor și confederațiilor sindicale.

       (3) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu funcțiile și activitățile persoanelor care, 

conform statutului lor, nu pot face parte din partide politice.(...)". 

 

      Constituția României din 2003 republicată prevede:

      Art.72

     "(1) Deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile 

politice exprimate în exercitarea mandatului. 

      (2) Deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu 

voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziționați, reținuți sau 

arestați fără încuviințarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea și trimiterea în judecată 

penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Competența de 

judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție.

      (3) În caz de infracțiune flagrantă, deputații sau senatorii pot fi reținuți și supuși percheziției. Ministrul 

justiției îl va informa neîntârziat pe președintele Camerei asupra reținerii și a percheziției. În cazul în care 

Camera sesizată constată că nu există temei pentru reținere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri".

 

 

     Art.76  

    "(1) Legile organice și hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorității 

membrilor fiecărei Camere. 

     (2) Legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare 

Cameră. 
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     (3) La cererea Guvernului sau din proprie inițiativă, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau 

propuneri legislative cu procedură de urgență, stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere ".

 

     Din cele expuse de dumneavoastră la punctul A și din interpretarea prevederilor legale incidente, 

opinăm că exercitarea funcției de deputat simultan cu calitatea de asociat în cadrul unei societăți 

comerciale nu generează o stare de incompatibilitate din perspectiva dispozițiilor art.82 alin.(1) lit.a.) 

din Legea nr.161/2003 cu modificările și completările ulterioare, și respectiv art.16 alin.(2) lit.a.) din 

Legea nr.96/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrucât respectiva situație nu 

se încadrează în niciunul din cazurile de incompatibilitate prevăzute de aceste articole de lege.

 

            În contextul situației prezentate la punctul B, menționăm că în cuprinsul Legii nr.161/2003 cu 

modificările și completările ulterioare și, respectiv a Legii nr.96/2006 cu modificările și completările 

ulterioare nu sunt reglementate cazuri de conflict de interese de natură administrativă aplicabile 

deputaților și senatorilor.

 

        Totodată, în ceea ce privește adoptarea actelor normative, menționăm că, în conformitate cu 

prevederile art.72 și art.76 din Constituția României din 2003 republicată, deputații și senatorii au 

imunitate parlamentară, în baza căreia nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru 

opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

 

        Precizăm că prezentul răspuns reprezintă punctul de vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate raportat 

la situația de fapt descrisă de dumneavoastră și la dispozițiile legale incidente, nu este o interpretare generală 

şi obligatorie a textelor de lege și nu reprezintă rezultatul activității de evaluare efectuată în condițiile Legii nr. 

176/2010 cu modificările și completările ulterioare.
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