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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

În  ziua  de  27  februarie  2013,  Plenul  Curții  Constituționale,  învestit  în  temeiul 
art.146  lit.a)  din  Constituția  României  şi  al  art.15  din  Legea  nr.47/1992  privind 
organizarea şi funcționarea Curții Constituționale, s‐a întrunit pentru a soluționa, în 
cadrul  controlului  anterior  promulgării,  obiecția  de  neconstituționalitate  asupra 
Legii  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.96/2006  privind  Statutul 
deputaților şi senatorilor, formulată de un număr de 25 de senatori. 

În  urma  deliberărilor,  Curtea  Constituțională,  cu  majoritate  de  voturi,  a  admis 
obiecția  de  neconstituționalitate,  în  raport  de  criticile  formulate,  şi  a  constatat  că  
dispozițiile Legii pentru modificarea şi completarea  Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaților şi al senatorilor sunt neconstituționale după cum urmează:  

 ‐  art.I  pct.3,  în  ceea  ce  priveşte  art.7  alin.(2)  lit.d)  din  legea  astfel  cum  a  fost 
modificată, referitor  la  termenul de 45 de zile  în care deputatul sau senatorul poate 
contesta  la  instanța  de  contencios  administrativ  raportul  de  evaluare  al  Agenției 
Naționale de Integritate; 

‐  art.I  pct.14,  în  ceea  ce  priveşte  art.191  alin.(1)  şi  (2)  referitor  la  “Conflictul  de 
interese”. 

 
Dispozițiile  din  Legea  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.96/2006 

privind  Statutul  deputaților  şi  senatorilor  constatate  ca  fiind  neconstituționale  au 
următorul conținut: 

 
Art.I pct.3: Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
Articolul 7 – Încetarea mandatului 
«[…](2)  Încetarea  mandatului  de  deputat  sau  de  senator  datorată 

incompatibilității are loc : […] 
d)  la  expirarea  unui  termen  de  45  de  zile  de  la  data  luării  la  cunoştință  a 

raportului de evaluare al Agenției Naționale de Integritate, termen în care deputatul 
sau  senatorul  poate  contesta  raportul  la  instanța  de  contencios  administrativ. 
Luarea  la  cunoştință  se  face  prin  comunicarea  raportului  Agenției  Naționale  de 
Integritate, sub semnătură de primire, către deputatul sau senatorul în cauză sau, în 
cazul în care refuză primirea, prin anunțul făcut de preşedintele de şedință în plenul 
Camerei din care face parte. »  

 



Art.I  pct.14 :  După  articolul  19  se  introduce  un  nou  articol,  art.191,  cu 
următorul cuprins : 

Articolul 191 – Conflictul de interese 
«(1)  Deputatul  sau  senatorul  aflat  în  conflict  de  interese  se  sancționează 

disciplinar  cu  interzicerea  participării  la  lucrările  Camerei  din  care  face  parte 
deputatul sau senatorul pe o perioadă de cel mult 6 luni. 

(2)  Deputatul  sau  senatorul  poate  contesta  raportul  la  instanța  de  contencios 
administrativ într‐un termen de 45 de zile de la data luării la cunoştință a raportului 
de  evaluare  al  Agenției Naționale  de  Integritate.  Luarea  la  cunoştință  se  face  prin 
comunicarea raportului Agenției Naționale de Integritate, sub semnătură de primire, 
către  deputatul  sau  senatorul  în  cauză,  sau  în  cazul  în  care  refuză  primirea,  prin 
anunțul  făcut  de  către  preşedintele  de  şedință  în  plenul  Camerei  din  care  face 
parte.[…]» 

 
 
Argumentația  reținută  în  motivarea  soluției  pronunțate  de  Plenul  Curții 

Constituționale  va  fi  prezentată  în  cuprinsul  deciziei,  care  se  publică  în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

Decizia  este  definitivă  şi  general  obligatorie  şi  se  comunică  Preşedintelui 
României, preşedinților celor două Camere ale Parlamentului şi primului‐ministru.  

 

 

Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii 
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