
 

 
 
 
 
 

SINTEZA 
şedinţei din data de 21 octombrie  2013 

 
 
 

În data de 21 octombrie 2013, Comisia pentru Regulament s-a întrunit 

pentru a discuta următoarea ordine de zi: 

- proiectul Codului de conduită al deputaţilor şi al senatorilor. 

La lucrările comisiei participă toţi membrii acesteia. Lucrările comisiei 

sunt conduse de domnul deputat Nicolae Vasilescu – preşedintele comisiei. 

Comisia pentru Regulament a fost sesizată, de către Biroul permanent al 

Camerei Deputaţilor cu scrisoarea domnului Robert Cazanciuc, Ministrul Justiţiei, 

prin care solicită elemente relevante privind proiectul Codului de conduită al 

deputaţilor şi alsenatorilor. 

  Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, principiile 

generale şi alte prevederi importante care vor sta la baza proiectului Codului de 

conduită parlamentară.  

PRINCIPALELE ELEMENTE : 

 
(1) Cadrul general 

Codul de conduită al deputaţilor şi al senatorilor reglementează normele şi 
principiile de conduită parlamentară pe care parlamentarii trebuie să le respecte în 
exercitarea mandatului încredinţat, pentru asigurarea transparenţei, a creşterii 
eficienţei lucrărilor Parlamentului şi a încrederii cetăţenilor în reprezentanţii lor. 

 
(2) Principii generale 

În timpul exercitării mandatului, deputații şi senatorii au obligaţia să 
respecte următoarele principii generale ale conduitei parlamentare: 

a) independenţa şi integritatea;  
- Deputaţii şi senatorii nu trebuie să se plaseze, sub nicio formă, într-o 
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situaţie de dependenţă în raport cu persoane sau organizaţii care ar putea să îi abată de 
la îndeplinirea atribuţiilor care le revin în conformitate cu Constituţia României, cu 
legile în vigoare, cu prevederile regulamentelor parlamentare şi cu acest Cod. 

- În cadrul mandatului lor, deputații şi senatorii nu trebuie să încheie nicio 
înțelegere, pentru a acționa sau a vota în interesul unei persoane  fizice  sau  juridice,  
care le-ar  putea  compromite libertatea de vot şi nu solicită, nu acceptă și nu primesc 
niciun avantaj financiar, foloase și alte beneficii, direct sau indirect, în schimbul 
exercitării unei influențe asupra unui act legislativ, al unui vot ori al adresării în 
plenul Parlamentului sau în comisiile parlamentare. 

- Deputaţii şi senatorii fac dovada unei maxime scrupulozități pentru a 
evita orice situație susceptibilă de a fi asimilată corupției. 

b) responsabilitatea; 
- Deputaţii şi senatorii trebuie să ia orice decizie utilă pentru a permite 

cetăţenilor să evalueze modul în care îşi îndeplinesc mandatul, respectându-şi 
obligaţiile şi legile ţării. 

- Deputaţii şi senatorii au obligaţia de a participa permanent la activităţile 
parlamentare desfăşurate în cadrul Camerei respective şi să fie în contact permanent 
cu cetăţenii din colegiul şi circumscripţia pe care o reprezintă în Camera Deputaţilor, 
respectiv Senat.  

c) transparenţa; 
- Deputaţii şi senatorii trebuie să acţioneze în modul cel mai transparent 

posibil în exercitarea mandatului lor. Ei au datoria să îşi explice acţiunile întreprinse 
şi nu se pot sustrage de la îndeplinirea acestei obligaţii decât în cazurile excepţionale 
în care interesul general impune, în mod evident, acest lucru.  

d) onestitatea; 
- Deputaţii şi senatorii au datoria să declare orice interes personal care ar 

putea interacţiona cu exercitarea mandatului lor şi să ia toate măsurile necesare pentru 
soluţionarea unui asemenea conflict de interese, în beneficiul exclusiv al interesului 
public. 

e) exemplaritatea şi prestanţa. 
- Deputaţii şi senatorii trebuie să asigure prin atitudine, conduită şi ţinută 

solemnitatea şedinţelor parlamentare, bunul mers al activităţilor desfăşurate în cadrul 
structurilor parlamentare, cât şi în circumscripţia electorală în care au fost aleşi, iar  în 
relaţiile cu cetăţenii să manifeste  condescendenţă şi amabilitate.  

- Deputaţii şi senatorii au obligaţia să aibă o conduită civilizată, de 
curtoazie, de colegialitate şi să nu aibă atitudini sau să folosească expresii ori cuvinte 
de natură injurioasă, jignitoare sau ofensatoare, discriminatorii sau calomnioase.              

- Deputaţii şi senatorii trebuie să aibă în cadrul şedinţelor şi activităţilor 
parlamentare o ţinută decentă şi oficială, care să le asigure prestanţa corespunzătoare 
demnităţii de parlamentar. De asemenea, în cazul participării la diferite activităţi 
oficiale sau care ţin de diplomaţia parlamentară, ţinuta adoptată trebuie să fie în raport 
cu normele de etichetă specifice. 

 
(3) Respectarea reputației Parlamentului 

Deputaţii şi senatorii au obligaţia ca prin acţiunile, atitudinea şi 
comportamentul lor să nu aducă prejudicii imaginii şi reputaţiei Parlamentului.  
 

(4) Interesul public 
- În aplicarea art. 69 din Constituţia României, republicată şi în 

conformitate cu jurământul de credinţă pe care îl depun faţă de ţară şi popor, deputaţii 
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şi  senatorii se află, în timpul exercitării mandatului lor, în serviciul poporului. 
- Deputaţii şi senatorii trebuie să ia decizii având în vedere doar interesul 

public. Aceştia nu trebuie să acţioneze în scopul satisfacerii unui interes privat, al 
obţinerii unui beneficiu financiar sau material pentru ei înşişi sau pentru familia lor. 
 

(5) Protejarea şi consolidarea încrederii cetăţenilor 
În exercitarea mandatului său, fiecare deputat şi senator trebuie să depună 

eforturi pentru  consolidarea încrederii cetăţenilor în Parlament, conform Constituţiei 
României, republicată şi pentru creşterea respectului faţă de activitatea de legiferare. 

 
(6) Informarea cetăţenilor şi a societăţii civile 

Deputaţii şi senatorii trebuie să informeze permanent cetăţenii despre 
acţiunile pe care le întreprind şi despre poziţiile pe care le adoptă în timpul exercitării 
mandatului lor. Aceştia trebuie să aibă iniţiativa sau să favorizeze orice iniţiativă 
destinată unei mai bune informări a societăţii civile asupra desfăşurării lucrărilor 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi a structurilor acestora. 
 

(7) Confidenţialitatea asumată 
Deputaţii şi senatorii nu trebuie să utilizeze informaţiile confidenţiale de 

care au luat cunoştinţă în exercitarea mandatului lor decât în scopuri compatibile cu 
atribuţiile corespunzătoare funcţiei lor. Aceste informaţii nu trebuie să fie utilizate de 
către deputat sau senator în vederea obţinerii unor avantaje financiare sau materiale în 
propriul său beneficiu, al unuia dintre membrii familiei sale sau al oricărei alte 
persoane.  
 

(8) Respectarea prevederilor legale referitoare la transparenţa averii 
Deputaţii şi senatorii au obligaţia de a respecta prevederile prezentei legi 

în ceea ce priveşte transparenţa deplină a averii, inclusiv depunerea declaraţiei de 
avere. 

 
(9) Respectarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi, 

interdicţii şi conflictul de interese  
Deputaţii şi senatorii au obligaţia de a respecta prevederile prezentei legi 

în ceea ce priveşte incompatibilităţile, interdicţiile şi conflictul de interese, inclusiv 
depunerea declaraţiei de interese.  

 
(10) Respectarea prevederilor legale referitoare la primirea de cadouri 

sau avantaje similare 
Deputații şi senatorii nu acceptă cadouri sau avantaje similare în exercițiul 

funcției, cu excepția celor stabilite prin  
Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit 
cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei şi în 
conformitate cu procedurile prevăzute de lege.  

 
(11) Procedura de sesizare a încălcării Codului de conduită 

- Analiza respectării de către senatori şi deputaţi a  prevederilor Codului 
revine fiecărei comisii permanente a Camerei Deputaţilor şi respectiv a Senatului care 
are în competenţă analiza problemelor de disciplină parlamentară. 

- Președintele Camerei Deputaţilor sau al Senatului, după caz, poate sesiza 
comisia respectivă, fixând un termen, să evalueze cazurile în care există suspiciuni de 
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încălcare a Codului sau aplicarea prevedererilor acestuia, iar comisia întocmeşte şi 
înaintează un raport cuprinzând evaluarea situaţiei.  

- Orice deputat sau senator poate sesiza comisia respectivă cu privire la 
suspiciuni de încălcare a Codului și aplicarea prevedererilor acestuia, iar comisia 
răspunde la sesizare în termen de 30 de zile calendaristice. 

- În cazul în care, la solicitarea preşedintelui Camerei Deputaţilor sau al 
Senatului ori a oricărui deputat sau senator, comisia constată că un deputat sau, după 
caz, un  senator a încălcat prevederile Codului, comisia înaintează biroului permanent 
al Camerei respective un raport prin care propune măsuri de sancţionare în 
conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu cele ale regulamentului fiecărei 
Camere. 

- Comisia are obligaţia ca pe parcursul lucrărilor sale care au în vedere 
analiza situaţiei semnalate cu privire la încălcarea Codului de conduită să invite la 
audieri deputatul sau senatorul în cauză,  pentru a-i asculta punctul de vedere. 
 
  (12) Sancţiuni 

Sfera sancţiunilor disciplinare parlamentare, procedurile în materie 
disciplinară şi aplicarea sancţiunilor sunt stabilite prin cap. XI din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor , iar încălcarea normelor referitoare la 
declararea averilor parlamentarilor, la incompatibilităţi, la conflicte de interese, la 
interdicţii şi la regimul juridic al cadourilor, se sancţionează în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
 

 
 
 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae VASILESCU 
 

 
 
 


