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JURNAL DE CERCETARE ANTICORUPȚIE

Imunitatea prezidenţială = Inviolabilitatea juridică de care se bucură preşedintele unui stat pe parcursul mandatului său.

Surse: Constituţia României; Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers
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VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

PRINCIPII
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

CULTURĂ DE
ORGANIZAȚIE
ansamblu de valori,
principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție

La fel ca şi membrii Parlamentului

face numai de către Parchetul de pe lângă

şi diplomaţii străini, preşedintele se bucură

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, compe-

şi el de o formă de imunitate pe perioada

tenţa de judecată aparţinând Înaltei Curţi

în care îşi îndeplineşte funcţia. Aceasta

de Casaţie şi Justiţie.

este numită imunitate prezidenţială.
În

esenţă,

pre-

acuzare a preşedintelui, Articolul 96 al Con-

zidenţială este aproape identică cu imuni-

stituţiei României prevede că preşedintele

tatea parlamentară şi este reglementată în

României poate fi pus sub acuzare, pentru

principal de Articolul 84 al Constituţiei

înaltă trădare, de către Camera Deputaţilor

României. Acesta prevede în primul rând că

şi Senat, în şedinţă comună, cu votul a cel

preşedintele nu poate fi tras la răspundere

puţin două treimi din numărul deputaţilor

juridică pentru voturile sau pentru opiniile

şi senatorilor. Propunerea de punere sub

politice exprimate în exercitarea manda-

acuzare poate fi iniţiată de majoritatea

tului, apoi că imunitatea prezidențială este

deputaţilor şi senatorilor şi se aduce,

supusă acelorași reglementări ca şi cea

neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui

parlamentară, şi anume Articolului 72 al

României pentru ca acesta să poată da

Constituţiei României. Astfel, preşedintele

explicaţii cu privire la faptele ce i se im-

poate fi urmărit şi trimis în judecată penală

pută. Preşedintele este suspendat de drept

pentru fapte care nu au legătură cu votur-

începând de la data punerii sub acuzare şi

ile sau cu opiniile politice exprimate în ex-

până la data demiterii. Competenţa de

ercitarea mandatului, dar nu poate fi

judecată în ceea ce priveşte cazurile în care

percheziţionat, reţinut sau arestat fără

este acuzat preşedintele României aparţine

încuviinţarea

Parlamentului,

după

as-

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, acesta

cultarea

Urmărirea

trimiterea

fiind demis de drept la data rămânerii de-

sa.

imunitatea

În ceea ce priveşte punerea sub

şi

preşedintelui în judecată penală se poate

finitive a hotărârii de condamnare.

