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Comunicat - decizii definitiv e și irev ocabile pronunțate de Î.C.C.J. - mar.-apr. 2014

În perioada martie - aprilie 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat 16 decizii definitive și irevocabile prin care au fost
confirmate incompatibilitățile și conflictele de interese administrative, constatate de Agenția Națională de Integritate în cazul mai multor
aleși locali și funcționari publici.

Cele 16 decizii irevocabile au fost pronunțate în cazul a opt consilieri județeni sau locali, șase primari sau viceprimari, un director
executiv și un funcționar public cu statut special. Deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție au vizat șapte conflicte de interese
administrative și 11 cazuri de incompatibilitate constatate de A.N.I.

Astfel, la nivelul lunii mai, rata de confirmare a cazurilor instrumentate de A.N.I. (cazuri menținute prin decizii irevocabile ale instanțelor
sau prin necontestarea raportului de evaluare) este de 92,2 % în cauzele de incompatibilitate, respectiv de 89,3 % în cauzele referitoare
la conflictele de interese.
Lista nominală a persoanelor în cazul cărora Î.C.C.J. a pronunțat deciziile definitive și irevocabile:

NUME

FUNCȚIE

INCIDENT DE INTEGRITATE

LINK COMUNICAT

BULGARU CORINA

Functionar public cu statut special

Incompatibilitate

http://goo.gl/f7ZGN2

BUSTEA VASILE

Viceprimar

Incompatibilitate

http://goo.gl/JZVXaz

BUZDUGA DUMITRU

Director executiv

Incompatibilitate

http://goo.gl/noceC7

CHIRICHES ANDREI

Consilier local

Incompatibilitate

http://goo.gl/ynFd63

GOMES TUDORACHE IULIANA LIVIA

Primar

Incompatibilitate

http://goo.gl/l080uL

MANOFU SILVIU EUGEN

Consilier județean

Incompatibilitate

http://goo.gl/2Yvy6v

MESESANU RAZVAN

Consilier local

Incompatibilitate; Conflict de interese

http://goo.gl/KYywqa

MILESCU COSTINEL

Primar

Conflict de interese

http://goo.gl/Pv69gw

MOROIANU GEAMAN ADRIAN

Consilier județean

Incompatibilitate

http://goo.gl/ynFd63

MUSOIU STEFAN

Consilier județean

Conflict de interese

http://goo.gl/ynFd63

PARASCHIV MARIAN

Viceprimar

Incompatibilitate

http://goo.gl/WcgRQb

RADU DANUT

Viceprimar

Incompatibilitate

http://goo.gl/vCFPqo

SANDULESCU MONICA LOREDANA

Consilier local

Conflict de interese

http://goo.gl/ynFd63

TIMISAG DUMITRU

Primar

Conflict de interese

http://goo.gl/ehQjan

TULIT ATTILA

Consilier județean

Incompatibilitate; Conflict de interese

http://goo.gl/ynFd63

WAGNER RAIMAR

Consilier local

Conflict de interese

http://goo.gl/ynFd63

Potrivit legii, „Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din
dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori
demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa
aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Conform art. 22 din Legea 176/2010, Agenția sesizează, în termen de 6 luni, organele competente pentru declanșarea procedurii
disciplinare, precum și [...] instanța de contencios administrativ, în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea
prevederilor legale privind conflictul de interese sau incompatibilitățile.
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