CCR, sesizare Iohannis. "Deputaţii sau senatorii obțin foloase nemateriale"
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Descriere foto:

Curtea Constituţională a României urmează să discute pe 19 septembrie sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra modifică
aduse Legii privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, CCR o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modiﬁcarea şi compl
Legii 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

"Prin conţinutul său normativ, legea dedusă controlului de constituţionalitate cuprinde dispoziţii contrare preve
constituţionale consacrate de art. 1 alin. (3) şi alin. (5), art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (1) şi alin. (2), art. 69, precum şi de ar
alin. (4)", spune şeful statului în sesizarea transmisă CCR.
Parlamentul i-a transmis spre promulgare legea, pe 10 iulie

El atrage atenţia că este încălcată Legea fundamentală în prevederea potrivit căreia "în baza mandatului reprezentativ, depu
senatorii acţionează în interesul poporului, putând astfel să intermedieze în orice mod, fără a pretinde sau primi bani sau alte f
materiale, relaţia dintre cetăţeni şi organele administraţiei publice centrale şi locale şi serviciile şi direcţiile din subordinea ace
relaţia dintre aleşii locali şi autorităţile publice centrale, dar şi dintre potenţialii investitori şi autorităţile publice locale".

"Prin modiﬁcările aduse de legea supusă controlului de constituţionalitate se instituie posibilitatea ca dep
sau senatorii să obţină foloase nemateriale, prin intermedierea realizată între cetăţeni şi organele administ
publice centrale sau locale sau între aleşii locali şi autorităţile publice centrale, respectiv între potenţialii investi
autorităţile publice locale. Foloasele nemateriale pot ﬁ reprezentate de oferirea unui titlu sau a unei distincţii, avansarea în c
oferirea unui loc eligibil în cazul unor alegeri locale sau parlamentare, promovarea unei iniţiative legislative", arată şeful statu

Preşedintele Iohannis menţionează că prin omiterea ipotezei în care un deputat sau senator acceptă promisiunea de bani sa
foloase în intermedierea relaţiei dintre cetăţeni şi autorităţile publice centrale şi locale este dezincriminată implicit a
modalitate de comitere a infracţiunii de trafic de influenţă, în condiţiile enumerate de legea penală.
Sintagma "să intermedieze în orice mod", lipsită de claritate

Preşedintele Iohannis subliniază că prin raportare la suprapunerea cu deﬁniţia dată traﬁcului de inﬂuenţă şi prin dezincrim
implicită a acestei infracţiuni pentru deputaţi şi senatori în situaţia în care aceştia obţin un folos nematerial sau în situaţia î
acceptă promisiunea de bani ori alte foloase, este instituit un privilegiu pentru această categorie în raport cu ceilalţi cetăţeni

fi subiect activ al infracţiunii de trafic de influenţă prevăzută de Codul penal.

Iohannis aﬁrmă şi că introducerea posibilităţii ca deputaţii şi senatorii să se adreseze personal organelor administraţiei p
centrale şi locale, respectiv serviciilor şi direcţiilor din subordinea acestora încalcă prevederile art. 111 alin. (1) din Constitu
adaugă şi că modalitatea de adresare prin birourile parlamentare depăşesc cadrul prevăzut de Constituţie.

