DOMNULE PRIM-PROCUROR,

CABINET SENATORIAL VALERIU TODIRAŞCU cu sediul în România, Bucureşti, Calea 13 Septembrie,
nr. 1-3, sector 5, reprezentat legal de dl Valeriu Todiraşcu,
în temeiul art. 291 Noul Cod procedură penală, formulez prezenta:

SESIZARE
Cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută și pedepsită de
art. 17 lit d din Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de
corupție de către dna Sirma Caraman, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice,
Având în vedere următoarele
CONSIDERENTE
În fapt, subsemnatul am inițiat un proiect de lege cu nr. L119/23.03.2015 pentru modificarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, anexat prezentei. Modificările propuse la actuala reglementare
vizau faptul că aleșii locali își pot continua activitatea chiar dacă au fost condamnați definitiv pentru o
infracțiune de corupție, în situația în care pedeapsa nu este privativă de libertate, dar totuși reglementată
de legea penală.
În ședința Senatului din data de 13.06.2015 s-a dezbătut, la punctul 4 de pe ordinea de zi, propunerea
legislativă inițiată de senatorul Valeriu Todirașcu cu nr. L119/23.03.2015 de aici
http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18404 „Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali” pentru care Senatul era cameră decizională, în baza formei juridice
http://www.senat.ro/legis/PDF/2015/15L119FG.pdf
și
a
expunerii
de
motive
http://www.senat.ro/legis/PDF/2015/15L119EM.pdf , ambele atașate prezentei.
Anterior supunerii la vot a propunerii legislative, Guvernul este obligat să își exprime punctul de vedere
pentru susținerea sau nesusținerea adoptării acesteia de către Senat. Pe lângă punctul de vedere scris,
sinteza orală a acestuia în Plenul Senatului este decisivă pentru influențarea pozitivă sau negativă a
votului.

La această dezbatere, după prezentarea inițiatorului, s-a dat cuvântul reprezentantului Guvernului, secretar
de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care, conform stenogramei ședinței de
plen
a
Senatului
publicată
pe
site-ul
Senatului
român
la
adresa:
http://www.senat.ro/PAGINI/Stenograme/Stenograme2015/15.05.13.pdf de la pag. 49, atașata prezentei, a
expus următoarele:
„Doamna Sirma Caraman:
Mulţumesc, domnule preşedinte,
Guvernul nu susţine această iniţiativă legislativă, întrucât reglementarea în vigoare,
conform Codului penal, cuprinde infracţiunile vizate de iniţiativa legislativă.
Mulţumesc.”
Prin această intervenție prin care se afirmă că nu ar fi necesară „întrucât reglementarea în vigoare,
conform Codului penal, cuprinde infracţiunile vizate de iniţiativa legislativă”, Secretarul de stat
induce în eroare Plenul Senatului deoarece inițiativa legislativă a subsemnatului nu viza modificarea
Codului penal și nici introducerea în Legea nr. 393/2004 a infracțiunilor prevăzute în Codul Penal, ci viza
numai încetarea calității de ales local în cazul condamnării definitive pentru infracțiuni de corupție sau de
serviciu, prevăzute în Codul Penal, indiferent dacă hotărârea pronunțată implică o pedeapsă privativă de
libertate sau nu, cu executare sau nu.
Dna Secretar de stat era obligată să fie la curent cu Punctul de vedere al Guvernului înregistrat la Biroul
Senatului României cu nr. 424/30.01.2015 în legătură cu Proiectul legislativ în cauză, prezent pe site-ul
Senatului la adresa http://www.senat.ro/Legis/PDF%5C2015%5C15L119PV.pdf și atașată prezentei, în
care Guvernul, prin semnătura Prim-ministrului V.V. Ponta, confirmă intenția inițiatorului de includere în
motivele de încetare a mandatului de ales local „condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă
pentru o infracţiune de corupţie sau de serviciu prevăzute la art. 289-309 din Codul penal, indiferent
de pedeapsa dispusă de instanţa de judecată (pedeapsă privativă de libertate, amendă penală
etc.)”. Astfel, în Punctul de vedere scris al său, Guvernul afirmă:
„Potrivit intenţiei iniţiatorilor, prin propunerea legislativă se urmăreşte adăugarea unei noi
situaţii de încetare a mandatului aleşilor locali, respectiv condamnarea prin hotărâre
judecătorească definitivă pentru o infracţiune de corupţie sau de serviciu prevăzute la art.
289-309 din Codul penal, indiferent de pedeapsa dispusă de instanţa de judecată (pedeapsă
privativă de libertate, amendă penală etc.). Menţionăm că textele legale ce se doresc a fi
modificate prin această inițiativă prevăd, în prezent, că încetarea de drept a mandatului de

