
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 21 
etaj 2, sector 1, cod 010044 

Bucureşti, ROMANIA
tel.: +4021 317 71 70 
fax: +4021 317 71 72

office@transparency.org.ro
www.transparency.org.ro

1/1

8 mai 2008

Comunicat de presă

Transparency International România atrage atenţia şi îşi exprimă îngrijorarea asupra modului în care Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor, prin decizia din data de 5 mai, înţelege să aplice dispoziţiile constituţionale privind avizarea începerii 
urmăririi penale pentru doi foşti miniştri care au calitatea de deputaţi.

Singurul rol al existenţei imunităţii parlamentare în statele democratice îl constituie protecţia membrilor Parlamentului faţă de 
posibile anchetări abuzive doar pentru opiniile politice, care s-ar putea constitui în mijloace de şantaj şi ar putea impieta 
asupra îndeplinirii atribuţiilor rezultate din încredinţarea mandatului de parlamentar, însă aceasta nu constituie un motiv de 
exonerare a răspunderii pentru alte fapte.

Transparency International România consideră că procedura recent stabilită pentru avizarea începerii urmăririi penale a 
celor doi membri ai Camerei Deputaţilor contravine scopului declarat al imunităţii parlamentare şi adaugă la lege, stabilind 
un sistem discriminatoriu în favoarea celor doi deputaţi. Membrii Camerei intenţionează să îşi exprime punctul de vedere, nu 
cu privire la existenţa unei potenţiale cercetări abuzive, ci cu privire la însăşi existenţa unor indicii concrete care să justifice 
continuarea investigaţiilor penale. Faţă de această situaţie, atragem atenţia că numai instanţa judecătorească, independentă 
şi apolitică, este competentă să se pronunţe asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei unor cetăţeni, fie ei şi membri ai 
Parlamentului, iar în nici un caz această competenţă nu le revine membrilor Parlamentului, aleşi ca reprezentanţi ai unor 
formaţiuni politice.

Mai mult, apreciem că accesul la dosare al membrilor Parlamentului, mai ales la documentele confidenţiale din acestea, cu 
excepţia celor doi membri vizaţi, reprezintă o limitare a dreptului la un tratament egal şi a dreptului la apărare şi instituie în 
sarcina Camerei Deputaţilor atribuţiile unei adevărate jurisdicţii extraordinare, ceea ce este neconstituţional.

Transparency International România subliniază faptul că existenţa acestei proceduri speciale nu se justifică şi îngreunează 
desfăşurarea procesului penal ca urmare a procedurilor îndelungate, această procedură aducând atingere principiului 
egalităţii cetăţenilor în faţa legii, prin constituirea unei bariere suplimentare în activitatea procurorilor.

În acest context, Transparency International România solicită membrilor Comisiei Juridice şi celorlalţi membrii ai Camerei 
Deputaţilor:

 să nu consulte documentele confidenţiale ale dosarelor, întrucât, prin natura ei, faza de urmărire penală nu este 
una publică; 

 să îşi exercite atribuţiile referitoare la avizarea urmării penale a deputaţilor în limitele legii şi în spiritul pentru care a 
fost instituită imunitatea parlamentară, lăsând instanţa de judecată să decidă cu privire la vinovăţia sau lipsa de 
vinovăţie a acestora; 

 să revizuiască procedura instituită, astfel încât aceasta să nu adauge la lege, să nu contravină Constituţiei şi să nu 
înfrângă principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii. 

Transparency International România solicită, de asemenea, conducerii Camerei Deputaţilor interzicerea oricărui acces la 
dosare şi păstrarea lor sigilate, până la momentul rediscutării procedurii în Biroul Permanent 
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