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REG ULAM ENTUL CAM EREI 
DEPUTAŢILOR  

(Hot. nr. 8/1994, rep., cu modificările şi 
com pletările ulterioare)

Modificările şi completările propuse de Camera 
Deputaţilor 

(Forma Propusă)

O B S E R V A Ţ I I  / M odificări şi 

com pletări pe care P ÎC C J le propune

SECŢIUNEA a 8-a 
Procedura privind punerea sub urmărire penală a 

m em brilor Guvernului

SECŢIUNEA a 8-a 
Procedura privind punerea sub urmărire penală a 

deputaţilor care sunt sau au fost membri ai 
Guvernului

Autor:  C om isia  pentru regu lam ent (M otivaţie : pen tru  a 
asigu ra  con fo rm ita tea  cu p revederile  D C C R  6 6 5 /2 0 0 7 )

Din modul în care este redactat atât titlul eât şi 
conţinutul secţiunii a 8-a rezultă că, prin Forma 
Propusă, se restrânge incidenţa Regulamentului 
doar la ipoteza în care cererea de urmărire 
penală este făcută de Ministerul Public (PÎCCJ 
sau DNA). O pinăm  că nu trebuie omisă nici 
reg lem en tarea  p ro ced u rii de punere sub 
u rm ă r ire  penală a tunci când  iniţiativa cererii 
ap a riţiu n e  C am ere i D epu ta ţilo r (propunere 
pe ca re  o poate fo rm ula  d in  oficiu). Un motiv 
în plus în  acest sens este că e prevăzută 
im plicit şi de dispoziţiile Legii nr. 115/1999 
(vezi a r t.  13 alin . 1).
Dincolo de faptul că în forma în vigoare 
Regulamentul o prevede, această iniţiativă 
(propunere din oficiu) este recunoscută expres 
în competenţa Parlamentului prin Decizia CCR 
nr. 270/2008 (vezi în special paragraful nr. 6 
din considerente).
Nu există nicio constrângere juridică pentru ca 
cererea de urmărire penală a unui ministru/fost 
ministru să aibă la bază o propunere formulată 
chiar de Cameră (prin comisii permanente sau 
speciale de anchetă), cum nu există niciun 
argument în contra competenţei aceleiaşi 
Camere in a aproba o astfel de cerere (Decizia 
CCR nr. 270/2008 are în vedre, prin d ispoz i t i v ,  
exclusiv ipoteza în care cererea este formulată
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--------------------------------r - de Ministerul Public).
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ART. 156 - Camera Deputaţilor are dreptul să 
ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului

ART. 156 - Camera Deputaţilor are dreptul să ceară 
urmărirea penală a membrilor Guvernului care au 
calitatea de deputaţi, pentru fapte săvârşite în 
exercitarea funcţiei de membru al Guvernului.

Autor:  C om isia  pentru regulam ent  (M otiva ţie : p en tru  a 
as ig u ra  con fo rm ita tea  cu prevederile D C C R  2 7 0 /2 0 0 8 )

o
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ART. 157 - (1) Dezbaterea cererii prevăzute la 
art. 156 se efectuează pe baza raportului întocmit 
fie de o comisie permanentă, ca urmare a unei 
anchete desfăşurate în condiţiile art. 71, fie de o 
comisie specială de anchetă constituită în acest 
scop. Dacă ministrul are şi calitatea de deputat, 
cererea se trimite spre examinare Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, care va 
elabora un raport pe care îl înaintează Camerei.

ART. 157 - (1) Dezbaterea cererii prevăzute la art. 
156 se poate face pe baza raportului întocmit de o 
comisie specială de anchetă sau pe baza unui 
raport întocmit de o comisie permanentă în 
condiţiile art. 71 din Regulament.

Autor:  C om isia  pentru regulam ent (M otivaţie : p recizare  a 
p rocedu rii)

P orn ind  de la observaţia  de m ai sus (din 
caseta  1) F orm a P ropusă conţine o eroare: 
în  con d iţiile  restrângerii procedurii doar la 
ipo teza  în  care in iţia tiva  cererii de urm ărire 
aparţine  M inisterului P ub lic , textul art. 157 
în  F o rm a P ropusă n u  se m ai ju s tifică  (acesta 
se im p u n e  a fi reg lem entat doar în ipoteza 
în  care se prevede că in iţiativa cererii de 
urm ărire  poate aparţine şi C am erei, aşa cum  
am  precizat).
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( l l) în  cazul în care preşedintele Camerei 
primeşte o solicitare a procurorului general al 
Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie de a proba o cerere de urmărire penală a 
unui deputat care este membru al guvernului, 
respectiva solicitare este adusă la cunoştinţa 
Biroului permanent, de îndată. Biroul permanent 
are obligaţia să ceară Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, să prezinte în termen de 5 
zile, o primă evaluare a respectivei solicitări şi o 
estimare a timpului necesar pentru audierea 
deputatului şi pentru a studia documentele 
înaintate de procurorul general. Pe baza evaluării 
preliminare Biroul permanent va fixa un termen 
de depunere a raportului pentru comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi, termen care nu poate fi 
mai mare de 14 zile.

Autor: Com isia  pentru regulam ent (M otivaţie: -)
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(I2) Audierea deputatului care este membru al 
Guvernului este obligatorie, iar în cazul în care 
acesta refuză sau se află în imposibilitate obiectivă 
de a se prezenta în faţa comisiei, acest fapt trebuie 
consemnat în raportul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi.

A utor:  Com isia  pentru regu lam en t  (M otivaţie : -)

. . .  . . . . . _  . . . . .
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( l 3) Raportul comisiei va face referiri punctuale la 
motivele concrete, legale şi temeinice invocate; 
acesta se aprobă prin votul secret al majorităţii 
membrilor prezenţi.

A utor:  Com isia  pentru regu lam en t  (M otivaţie : -)

7
(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se înscriu cu 
prioritate în proiectul ordinii de zi.

(2) Rapoartele cu privire Ia cererea de începere a 
urmăririi penale se dezbat în plenul Camerei 
Deputaţilor în termen de cel mult 5 zile de la 
depunerea lor în Biroul permanent.

Autor:  Comisia pentru regu lam en t  (M otivaţie: -)

8

(2 1) La dezbaterea asupra cererii de începere a 
urmăririi penale vor lua cuvântul preşedintele 
comisiei care a întocmit raportul , deputatul la 
care se referă cererea respectivă şi câte un 
reprezentant al fiecărui grup parlamentar, după 
care se trece la vot.

Autor:  Comisia pentru reg u la m en t  (M otivaţie : -)
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(3) Cererea se adoptă cu votul majorităţii 
deputaţilor prezenţi.

(3) Proiectul de Hotărâre privind cererea de 
urmărire penală, întocmit de Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi se adoptă cu votul 
majorităţii deputaţilor prezenţi, cu respectarea 
art. 67 din Constituţia României, republicată. 
Votul este secret şi se exprimă prin bile.

Autor: Com isia  pentru regu lam en t  (M otivaţie : -)

O bservaţii pentru  tex te le  Form ei Propuse 
din case te le  4 -9
- O pinăm  că, ind iferen t cui i-ar aparţine 
in iţia tiva cererii de u rm ărire , procedurile  
trebuie să  se gh ideze după anum ite repere 
cu v a lo are  d e  p rincip iu  im puse de lege (art. 
13 alin  2 din Legea nr. 115/1999): "rapo rt 
de c o m is ie” , "o rd in ea  de zi a cam erei", 
" în sc rie rea  cu  p rio rita te" . Separat de |



acestea , op inăm  că  R eg u lam en tu l trebuie să ' 
d ezv o lte  în  această  sec ţiu n e  paşii de 
p ro ced u ră  pen tru  ip o teza  în  care in iţiativa 
cererii aparţine M in. P ub lic , dar to t în acord 
cu rep ere le  Legii 119/1999 precizate m ai 
sus.
C o n sid e răm  că aceste  standarde sunt 
în d ep lin ite  în  Form a P ropusă.
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AR.T. 158 - In cazul în care Camera Deputaţilor 
decide să ceară urm ărirea penală, preşedintele 
Cam erei va adresa ministrului justiţiei o cerere 
pentru începerea urmăririi penale, potrivit legii. 
De asemenea, el îl va înştiinţa pe Preşedintele 
Rom âniei pentru eventuala suspendare din 
funcţie a membrului Guvernului a cărui urmărire 
penală a fost cerută.

ART. 158 - In cazul în care Camera Deputaţilor 
decide să ceară urmărirea penală, preşedintele 
Camerei va comunica acest lucru procurorului 
general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. Respectiva hotărâre a Camerei 
Deputaţilor va fi transmisă şi Preşedintele 
României pentru eventuala suspendare din funcţie a 
membrului Guvernului a cărui urmărire penală a fost 
cerută.

Autor: C o m is ia  pentru regu lam en t  (M otivaţie : P en tru  
a s igu rarea  co n fo rm ită ţii cu  p reved erile  Legii nr. 9 6 /2006)

O pinăm  că mai este  n ecesa ră  o precizare 
su p lim en ta ră  în  genul cele i de la  art. 195 
alin . ( I 6) d in  F orm a P ropusă  (caseta 519): 
"In condiţiile în cure Cam era Deputaţilor 

nu este în sesiune , preşedintele camerei 
convoacă o sesiune extraordinară şi ia 
m ăsurile necesare respectării termenelor 
prevăzute  în prezentu l a r tic o l”. In fo rm a în 
v ig o are  a regu lam en tu lu i nu se prevedea 
deoarece reg lem en tarea  p leacă de la 
p re m isa  de  bază că  in iţia tiva  cererii de 
u rm ărire  p en a lă  ap a rţin e  în  prim ul rând 
C am ere i D epu ta ţilo r, as tfe l că  rapoartele şi 
toa te  ce le lalte  p ro ced u ri se desfăşurau , în 
m o d  natural, în  tim pul sesiunilor 
parlam entare . O r, în  cazu l în care in iţia tiva 
ap a rţin e  M in isteru lu i Public , propunerile 
po t fi tăcu te  şi în tre  sesiu n ile  ordinare.

11

(2) Prevederile art. 156-158 sunt aplicabile şi 
deputaţilor care au fost în trecut membri ai 
Guvernului.

A utor:  C om is ia  pentru regu lam ent  (M otivaţie : P en tru  
a s ig u ra rea  con fo rm ită ţii cu p rev ed erile  Legii nr. 96 /2006)

12
ART. 159 - Dispoziţiile art. 123 - 155 se aplică 
în mod corespunzător.

N em odificat

13 CAPITOLUL IV 
Statutul deputatului

N em odificat
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14 SECŢIUNEA 1 
im unitatea parlamentară

N em odificat

15
ART. 193 - Deputaţii se bucură de imunitate 
parlam entară de la data eliberării certificatului 
doveditor al alegerii, sub condiţia validării.

ART. 193 - Deputaţii se bucură de imunitate 
parlamentară de la data eliberării certificatului 
doveditor al alegerii, sub condiţia validării şi a 
depunerii jurământului faşă de popor.

Autor:  Comisia pentru reg u la m en t  (M otivaţie : P en tru  a  fi 
în co n co rd an ţă  cu p revederile  Legii nr. 96 /2006)
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ART. 194 - Potrivit art. 72 din Constituţia 
Rom âniei, republicată, deputaţii nu pot fi traşi la 
răspundere jurid ică pentru voturile sau pentru 
opiniile politice exprimate în exercitarea 
mandatului.
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ART. 195 - (1) In temeiul art. 72 din 
Constituţia României, republicată, deputaţii pot fi 
urm ăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte 
care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile 
politice exprimate în exercitarea mandatului, dar 
nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fară 
încuviinţarea Camerei Deputaţilor, după 
ascultarea lor. Urmărirea şi trim iterea în judecată 
penală se pot face numai de către Parchetul de pe 
lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Com petenţa de judecată aparţine înaltei Curţi de 
Casaţie si Justitie.

N em odificat

18

La articolul 195, după alineatul (1) se introduc 
şase alineate noi, alineatele ( l 1) -  ( l 6), cu 
următorul cuprins:
”( l')  -  Cererea de reţinere, arestare sau 
percheziţie a deputatului se adresează de către 
ministrul justiţiei preşedintelui Camerei 
Deputaţilor, pentru a fi supusă aprobării plenului 
Camerei, în temeiul art. 72 din Constituţia 
României, republicată. Cererea trebuie să conţină 
indicarea cazului prevăzut de codul de procedură

O pinăm  că  nu  este o p o rtu n ă  teza a  2 -a  din 
cuprinsu l alin . (1 ') : prin R egulam entu l 
p ropriu  de o rgan izare  şi fun c ţio n are  C am era 
d ep u ta ţilo r nu poate să  im p u n ă  o astfe l de 
o b lig a ţie  M in istru lu i ju s tiţ ie i . C onsiderăm  
că o astfe l de d isp o ziţie  trebu ie  să  facă 
o b iectu l de reg lem entare  al unei legi (cum 
este  L g 96 /2006) sau al unui regulam ent 
p ropriu  de organ izare  a celui căruia

"4 —
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penală şi motivele concrete şi temeinice care 
justifică luarea măsurii preventive sau dispunerea 
percheziţiei.
(12) -  Preşedintele camerei Deputaţilor aduce de 
îndată la cunoştinţa Biroului permanent, care o 
trimite Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, pentru a întocmi un raport în termen 
de 3 zile. Ministrul justiţiei va înainta Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi toate 
documentele pe care aceasta le solicită; în caz de 
refuz comisia se va adresa Camerei Deputaţilor, 
prin intermediul Biroului permanent, pentru a 
hotărî cu privire la acest refuz. In cazul înz care 
sunt necesare probe şi informaţii suplimentare de 
Ia M inistrul justiţiei, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi va solicita 
Biroului permanent prelungirea termenului 
pentru depunerea raportului cu cel mult 2 zile. 
Raportul comisiei va face referiri punctuale la 
motivele concrete, legale şi temeinice invocate. 
Raportul comisiei se aprobă prin votul secret al 
majorităţii membrilor prezenţi.
(13) -  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 
cererii Ministrului justiţiei se supune spre 
dezbatere şi aprobare plenului camerei 
Deputaţilor, în termen de 5 zile de la depunerea 
raportului, cu respectarea prevederilor art. 76 
alin. (2) din Constituţia României, republicată.
(14) -  La dezbaterea în plen vor lua cuvântul 
preşedintele comisiei care a întocmit raportul, 
deputatul la care se referă cererea de reţinere, 
arestare sau percheziţie şi, dacă doresc, câte un 
reprezentant al fiecărui grup parlamentar şi
(15) — Hotărârea privind aprobarea cererii 
ministrului justiţiei, întocmită de Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi, se adoptă cu 
votul secret al majorităţii membrilor prezenţi. 
Aceasta se comunică de îndată ministrului justiţiei

o b lig a ţia  a r  trebui să îi incum be.

^C o n sid erăm  că d isp o ziţia  ”in caz de re/u; 
comisia se va adresa Camerei Deputaţilor, prin 
intermediu/ Biroului permanent, pentru a hotcirî 
cu privire la acest refuz" din cuprinsul alin ( l2) 
este ambiguă şi trebuie eliminată. în plus 
instituie posibilitatea blocării procedurii în 
cazul în care Ministrul justiţiei nu-şi execută 
respectiva obligaţie (de a pune la dispoziţie 
orice documente solicitate suplimentar) -  tară 
deosebire după cum această neexecutare este 
fundamentată sau nu pe motive obiective. 
T rebuie observat chiar că prin conferirea 
posibilităţii Comisei juridice ( . . .)  de a face 
verificări suplimentare, dincolo de materialul 
pus la dispoziţie de Ministrul Justiţiei, se poate 
genera un conflict juridic de natură 
constituţională, după cum a apreciat implicit 
Curtea Constituţională prin Decizia nr. 
270/2008 care, referindu-se printre altele şi la 
procedurile vizând instituţia imunităţii 
parlamentare, arăta că prin ’’acte sau acţiuni 
concrete prin care o autoritate îşi arogă puteri, 
atribuţii sau competenţe care, potrivit 
Constituţiei, aparţin altor autorităţi publice” 
apare un astfel de conflict juridic.
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şi se publică, în aceeaşi zi, în Monitorul oficial al 
României, Partea I.
(I6) -  în  condiţiile în care Camera Deputaţilor nu 
este în sesiune, preşedintele camerei convoacă o 
sesiune extraordinară şi ia măsurile necesare 
respectării termenelor prevăzute în prezentul 
articol.”

A utor:  Comisia pentru regu lam en t  (M otivaţie : -)

19

(2) C ererea de reţinere, arestare sau percheziţie 
se adresează preşedintelui Camerei Deputaţilor 
de către ministrul justiţiei. Săvârşirea sau 
descoperirea ulterioară a unor noi fapte penale 
determ ină introducerea unei noi cereri de 
reţinere, arestare sau percheziţie.

(2) S ăvârşirea sau descoperirea  u lte rioară  a  u n o r 
fap te penale de term ină  in troducerea unei noi 
cereri de reţinere, arestare  sau percheziţie.

A utor:  Comisia pentru  regu lam en t  (M o tiv a ţie : P re c iz a re a  
p rocedurii)

20 (3) Preşedintele Camerei aduce la cunoştinţă 
deputaţilor cererea, în şedinţă publică, după care 
o trim ite de îndată Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi spre examinare, care va 
stabili, prin raportul său, dacă există sau nu 
există motive temeinice pentru aprobarea cererii. 
Hotărârea comisiei se adoptă, în cel mult 5 zile 
de Ia sesizare, prin votul majorităţii membrilor 
acesteia. Votul este secret.

Alineatul (3) al articolului 195 se abrogă

A utor:  Com isia  pentru regu lam ent  (M otivaţie: P en tru  c o re la re  
cu alin . ( l ' ) - ( l 5) ale art. 195)

21 (4) Ministru! justiţiei va înainta Comisiei 
ju rid ice, de disciplină şi imunităţi toate 
docum entele pe care aceasta le solicită; în caz de 
refuz, com isia se va adresa Camerei Deputaţilor, 
prin intermediul Biroului permanent, pentru a 
hotărî cu privire la acest refuz.

Alineatul (4) al articolului 195 se abrogă

Autor:  Com isia  pentru regu lam ent (M otivaţie : P en tru  co re la re  
cu alin. ( 1 • ) -  ( l 5) ale art. 195)

22 (5) Cererea prevăzută la alin. (2), împreună cu 
raportul comisiei, se înaintează grupului 
parlam entar din care face parte deputatul în 
cauză. Grupul îşi va exprima punctul de vedere 
cu privire Ia cerere într-un raport scris, în termen 
de 5 zile de la data sesizării grupului.

Alineatul (5) al articolului 195 se abrogă

Autor: Com isia  pentru regu lam en t  (M otivaţie : P en tru  c o re la re  
cu alin . (1 ’) — (1 5) ale art. 195)

7



23 (6) In căzui deputaţilor care nu fac parte din 
niciun grup parlamentar, aceştia pot să depună la 
Biroul permanent punctul de vedere cu privire la 
cerere.

Alineatul (6) al articolului 195 se abrogă

Autor: Com isia  pentru regu lam en t  (M olivaţie : P en tru  co re lare  
cu alin . ( 1 ' ) -  ( l 5) ale art. 195)

24 (7) Raportul comisiei împreună cu raportul 
grupului parlam entar se înaintează Biroului 
perm anent şi se supun dezbaterii şi aprobării 
Camerei Deputaţilor.

Alineatul (7) al articolului 195 se abrogă

Autor: Com isia  pentru regu lam en t  (M olivaţie : P en tru  co re lare  
cu alin . (1 ')  -  ( l 5) ale art. 195)

25 (8) Camera Deputaţilor se va pronunţa asupra 
măsurii în cel mult 20 de zile de la sesizare, cu 
votul majorităţii mem brilor prezenţi.

Alineatul (8) al articolului 195 se abrogă

Autor: Com isia  pentru regu lam en t  (M otivaţie : P en tru  co re lare  
cu alin . (1 ’) — (1 5) ale art. 195)

26 ART. 196 - (1) In caz de infracţiune flagrantă, 
deputaţii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei. 
Situaţia va fi adusă de îndată Ia cunoştinţă 
ministrului justiţiei. Ministrul justiţiei îl va 
informa neîntârziat pe preşedintele Camerei 
Deputaţilor asupra reţinerii şi a percheziţiei. In 
cazul în care Cam era constată că nu există temei 
pentru reţinere, va dispune imediat revocarea 
acestei măsuri.

Articolul 196 se modifică după cum urmează: 
”Art. 196 -  (1) în caz de infracţiune flagrantă, 
deputatul poate fi reţinut şi supus percheziţiei. 
Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe 
preşedintele Camerei Deputaţilor asupra reţinerii şi a 
percheziţiei. In cazul în care Camera constată că nu 
există temei pentru reţinere, va dispune imediat, p rin  
hotărâre, revocarea acestei măsuri, cu votui secret 
al majorităţii membrilor prezenţi. Hotărârea de 
revocare a reţinerii se execută de îndată de că tre  
ministrul justiţiei şi va fi com unicată C onsiliului 
Superior al M agistraturii.

Autor: Comisia pentru reg u la m en t  (M otivaţie: -)

Art. 196 -  (1) în caz de infracţiune flagrantă, 
deputatul poate fi reţinut şi supus percheziţiei. 
Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe 
preşedintele Camerei Deputaţilor asupra reţinerii şi a 
percheziţiei, care convoacă neîntârziat Biroul 
Permanent al camerei Deputaţilor în cazul în care 
Biroul Permanent al camerei Deputaţilor constată 
că nu există temei pentru reţinere, va dispune 
imediat, prin hotărâre, revocarea acestei măsuri. 
Hotărârea de revocare a reţinerii se execută de

O pinăm  că prin  con ferirea  B iroului 
p erm an en t a com peten ţe i de a hotărî asupra 
tem ein ic ie i şi de a  d ispune revocarea 
m ăsurii re ţin e rii nu se  resp ec tă  standardele 
co n stitu ţio n a le : astfel, la n ivelu l art. 72 alin. 
3 d in  C o n stitu ţie , se face vorb ire  de titularul 
acesto r ac ţiun i ca fiin d  C a m e ra , adică 
Senatul sau camera Deputaţilor, după caz. 
Or, având  în  vedre şi d ispoziţiile  art. 67 din



îndată de către ministrul justiţiei şi va fi 
comunicată Consiliului Superior al M agistraturii.

A utor:  Grupul m inor ită ţ i lor  naţionale  (M otivaţie : -)

C o n stitu ţie , aceste atribu ţii se im pun a fi 
ex e rc ita te  prin plen şi nu  prin birourile 
permanente.

27 (2) Dispoziţia de revocare a reţinerii se execută 
de îndată prin ministrul justiţiei.

(2) Dacă P arlam entu l nu este în  sesiu n e , 
C am era D ep u taţilor  va fi con vocată  de  
urgenţă de către preşed in tele  aceste ia . 
P revederile  alin. (1) se aplică în m od  
coresp u n zător.”

A utor:  Comisia pentru reg u la m en t  (M otivaţie : -)

27 ART. 197 - Toate cererile privind ridicarea 
imunităţii parlamentare se înscriu cu prioritate pe 
ordinea de zi.

N em odifica t

27 Art. 197' -  Deputaţii pot fi chemaţi în faţa 
organului de urmărire penală sau a instanţei în 
calitate de martor. în  cazul în care li se solicită să 
depună mărturie asupra unor fapte sau informaţii 
de care au luat cunoştinţă în exercitarea 
mandatului şi care au un caracter clasificat, 
mărturia se va depune în condiţiile Legii nr. 
182/2002 privind protecţia informaţiilor 
clasificate , cu modificările şi completările 
ulterioare , cu informarea Biroului permanent al 
camerei Deputaţilor.

Autor: Com isia  pentru reg u la m en t  (M otivaţie : P en tru  co re la re  
cu p revederile  art. 23 alin  ( 2 1) d in L egea  nr. 9 6 /2006)

9


