
                                                                         
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE  
DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

                   Bucureşti, 10 februarie 2020 
                   Nr.4c-13/565/27.06.2019 

                     
                             

Către, 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la scrisoarea domnului deputat Bogdan Petru Cojocaru privind 
existența/inexistența stării de incompatibilitate între calitatea de deputat și funcția de 

inspector superior în cadrul unei unită ți administrativ teritoriale 
 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a analizat în şedinţa din ziua de 26 iunie 
2019 scrisoarea domnului deputat Bogdan Petru Cojocaru, prin care solicită să fie 
informat dacă funcția de deputat este incompatibilă cu cea de inspector superior din 
cadrul unității administrative teritoriale Ion Neculce, județul Iași și a decis să transmită 
această scrisoare Comisiei juridice, de disciplină și imunități, pentru formularea unui punct 
de vedere. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților  a solicitat 
Agenției Naționale de Integritate, prin adresa cu nr.4c-13/565/27.06.2019, un punct de 
vedere referitor la existența/inexistența unei situații de incompatibilitate între calitatea 
de deputat și funcția de inspector superior din cadrul unei unități administrative 
teritoriale. 

Agenția Națională de Integritate a transmis Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități un punct de vedere, prin adresa cu nr.9705/09.07.2019, conform căruia consideră 
că “deținerea calității de parlamentar – deputat în Parlamentul României simultan cu 
exercitarea funcției publice de inspector superior în cadrul UAT  Ion Neculce este de 
natură să genereze o stare de incompatibilitate din perspectiva dispozițiilor art.94 din 
Legea nr.161/2003.” 

În conformitate cu prevederile art.94 alin.(1) din Legea nr.161/2003:“Calitatea de 
funcționar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții publice sau calități 
decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică.”. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților au 
analizat în ședința din ziua de 10 februarie 2020 scrisoarea domnului deputat Bogdan Petru 
Cojocaru, adresa Biroului permanent al Camerei Deputaților,  Dispoziția nr.212 din 
25.06.2019 emisă de Primăria localității Războieni, comuna Ion Neculce,  județul Iași, 
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adresa Agenției Naționale de Integritate  cu nr.9705/09.07.2019, precum și dispozițiile 
legale incidente și au constatat faptul că exercitarea simultană a calității de deputat cu 
funcția publică de inspector superior în cadrul unei unități administrative teritoriale 
generează o stare de incompatibilitate. 

Domnul deputat Cojocaru Petru Bogdan a depus la Biroul permanent al Camerei 
Deputaților acte doveditoare care certifică faptul că a solicitat primarului comunei Ion 
Neculce suspendarea din funcția  de inspector superior pe perioada mandatului de 
deputat, începând cu data de 25.06.2019, solicitare înregistrată cu nr.5913 din 11.06.2019, 
precum și Dispoziția nr.212 din 25.06.2019 privind suspendarea Raportului de serviciu 
conform art.94 alin.(1) lit.a1 din Legea nr.188/1999(r2) privind statutul funcționarilor 
publici, începând cu data de 25.06.2019. 

În consecință, membrii Comisiei juridice de disciplină și imunități au constatat faptul 
că domnul deputat Cojocaru Petru Bogdan nu se află în stare de incompatibilitate și au 
hotărât să înainteze Biroului permanent al Camerei Deputaților prezentul punct de vedere, 
la care este anexată adresa Agenției Naționale de Integritate cu nr.9705/09.07.2019. 
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Consilier parlamentar,          
Rodica Penescu               


