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Comunicat de presă

Transparency International România îşi exprimă indignarea cu privire la modul în care Comisia Juridică a Camerei 
Deputaţilor înţelege să aplice dispoziţiile constituţionale privind avizarea începerii urmăririi penale pentru foştii miniştri care 
au calitatea de deputaţi, şi să respecte principiul separaţiei puterilor în stat.

Potrivit informaţiilor remise presei la finalul şedinţei Comisiei Juridice din data de 18 iunie 2008, aceasta a hotărât să 
recomande plenului Camerei Deputaţilor să nu avizeze începerea urmăririi penale a fostului prim-ministru şi actual deputat, 
datorită unor vicii de procedură legate de sesizarea Camerei şi a „inexistenţei elementelor care sa confirme ca s-a luat mita, 
ca sunt elemente de corupţie".

Transparency International Romania atrage atenţia că motivarea acestei decizii contravine scopului declarat al imunităţii 
parlamentare şi este neconstituţională. Rolul avizării începerii urmăririi penale de către Camerele Parlamentului este acela 
de a oferi protecţie membrilor Parlamentului faţă de posibile anchetări abuzive. Acestea nu pot decide cu privire la 
exonerarea de răspundere pentru alte fapte săvârşite, în raport de existenţa sau nu a unor dovezi concrete care să justifice 
continuarea investigaţiilor penale.

Mai mult decât atât, toate probele necesare soluţionării cauzei sunt administrate în faza urmăririi penale, iar nu în cea a 
actelor premergătoare, în care se solicită avizul Parlamentului pentru începerea urmăririi penale. Rezultă de aici că singurul 
mandat al parlamentarilor este acela de decide dacă obiectul cercetării este abuziv. 

Transparency International România subliniază faptul că numai instanţa judecătorească independentă şi apolitică este 
competentă să se pronunţe asupra consistenţei şi relevanţei probatoriului, precum şi asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei unor 
cetăţeni, fie ei şi parlamentari. Parlamentul, ales pe considerente politice, nu are astfel de atribuţii jurisdicţionale şi nu se 
poate deci substitui instanţei de judecată.

Orice abordare contrară constituie o încălcare a principiului separaţiei puterilor în stat şi transformă Camerele Parlamentului 
într-o jurisdicţie extraordinară, care se constituie într-o piedică suplimentară pentru înfăptuirea justiţiei.

Decizia Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunităţi este cu atât mai îngrijorătoare cu cât membrii acesteia sunt chemaţi să 
analizeze propunerile legislative şi probleme de disciplină parlamentară, incompatibilităţi şi imunităţi din perspectiva unor 
specialişti în ştiinţe juridice, care se presupune că au cunoştinţă despre dispoziţiile legale în vigoare şi înţeleg, deci, limitele 
mandatului lor.

În acest context, Transparency International Romania solicită Membrilor Camerei Deputaţilor să analizeze cu atenţie sporită 
motivele care pot sta la baza fiecăreia dintre cele două decizii - de avizarea sau nu a începerii urmăririi penale -, în limitele 
constituţionale ale mandatului lor, şi să abordeze cu maximă responsabilitate votul de săptămâna viitoare, din plen.
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