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L E G I  ª I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru modificarea ºi completarea unor dispoziþii ale Legii nr. 115/1999 

privind responsabilitatea ministerialã

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. I. Ñ Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea
ministerialã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 300 din 28 iunie 1999, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã
cum urmeazã:

1. Alineatul (11) al articolului 61 va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 61. Ñ (11) Constituie, de asemenea, infracþiuni ºi
se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani urmãtoa-
rele fapte sãvârºite de cãtre un membru al Guvernului:

a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaþilor,
Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termen
de 30 de zile de la solicitare, informaþiile ºi documentele
cerute de acestea în cadrul activitãþii de informare a

Parlamentului de cãtre membrii Guvernului, potrivit art. 110
alin. (1) din Constituþie;

b) emiterea de ordine normative sau instrucþiuni cu
caracter discriminatoriu pe temei de rasã, naþionalitate,
etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, vârstã,
sex sau orientare sexualã, apartenenþã politicã, avere sau
origine socialã, de naturã sã aducã atingere drepturilor
omului.Ò

2. Alineatul (12) al articolului 61 se abrogã.
3. Alineatul (2) al articolului 61 va avea urmãtorul

cuprins:
�(2) Tentativa faptelor prevãzute la alin. (1) se

pedepseºte.Ò



4. Dupã articolul 13 se introduce articolul 131 cu
urmãtorul cuprins:

�Art. 131. Ñ Preºedintele României va fi înºtiinþat des-
pre înscrierea pe ordinea de zi a ºedinþei Camerei Deputaþilor
sau a Senatului a raportului prevãzut la art. 10 alin. (1).Ò

Art. II. Ñ Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea
ministerialã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pre-
cum ºi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor
o nouã numerotare.
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Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 253.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru modificarea ºi completarea

unor dispoziþii ale Legii nr. 115/1999 
privind responsabilitatea ministerialã

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru modificarea ºi completarea
unor dispoziþii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerialã ºi
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti,  29 aprilie 2002.
Nr. 369.

R E P U B L I C Ã R I
Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerialã*)

*) Republicatã în temeiul art. II din Legea nr. 253/2002 pentru modificarea ºi completarea unor dispoziþii ale Legii nr. 115/1999 privind res-
ponsabilitatea ministerialã, reprodusã la pag. 1Ð2 dându-se textelor o nouã numerotare.

Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerialã a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 28 iunie 1999
ºi a mai fost modificatã prin:

Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 130/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 20 septembrie 1999
(aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 468/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 25 iulie 2001);

Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 289/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000
(aprobatã prin Legea nr. 31/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001).

CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

Art. 1. Ñ Guvernul, în întregul sãu, ºi fiecare dintre
membrii acestuia sunt obligaþi sã îºi îndeplineascã mandatul

cu respectarea Constituþiei ºi a legilor þãrii, precum ºi a
programului de guvernare acceptat de Parlament.

Art. 2. Ñ (1) Guvernul rãspunde politic numai în faþa
Parlamentului, ca urmare a votului de încredere acordat de
cãtre acesta cu prilejul învestiturii.



(2) Fiecare membru al Guvernului rãspunde politic în
mod solidar cu ceilalþi membri pentru activitatea Guvernului
ºi pentru actele acestuia.

Art. 3. Ñ (1) Rãspunderea politicã a Guvernului constã
în demiterea sa, ca urmare a retragerii încrederii acordate
de cãtre Parlament, prin adoptarea unei moþiuni de cen-
zurã, în condiþiile prevederilor art. 112 ºi 113 din
Constituþie.

(2) Guvernul ºi fiecare dintre membrii sãi sunt obligaþi
sã rãspundã la întrebãrile sau la interpelãrile formulate de
deputaþi sau de senatori, în termen de cel mult 15 zile de
la primirea lor.

(3) Informaþiile ºi documentele cerute în condiþiile
art. 110 alin. (1) din Constituþie vor fi puse la dispoziþie de
Guvern ºi de celelalte organe ale administraþiei publice în
termen de cel mult 30 de zile de la primirea solicitãrii.

Art. 4. Ñ (1) În termen de 15 zile de la data încetãrii
mandatului Guvernului sau al unuia dintre membri, potrivit
art. 105 ºi 109 din Constituþie, aceºtia vor prezenta situaþia
privind gestionarea activitãþii ministeriale de care au
rãspuns, precum ºi a problemelor aflate în curs de deru-
lare, pe baza unui protocol de predare-primire.

(2) Structura ºi conþinutul protocolului se stabilesc prin
hotãrâre a Guvernului*).

(3) Prevederile alin. (1) ºi (2) se aplicã ºi conducãtorilor
celorlalte autoritãþi ale administraþiei publice centrale ºi
locale de la data eliberãrii lor din funcþie.

Art. 5. Ñ Pe lângã rãspunderea politicã, membrii
Guvernului pot rãspunde ºi civil, contravenþional, disciplinar
sau penal, dupã caz, potrivit dreptului comun din aceste
materii, în mãsura în care prezenta lege nu cuprinde dis-
poziþii derogatorii.

Art. 6. Ñ În înþelesul prezentei legi, sunt membri ai
Guvernului primul-ministru, miniºtrii ºi alþi membri stabiliþi
prin lege organicã, numiþi de Preºedintele României pe
baza votului de încredere acordat de Parlament.

CAPITOLUL II
Rãspunderea penalã

Art. 7. Ñ (1) Intrã sub incidenþa prezentei legi faptele
sãvârºite de membrii Guvernului în exerciþiul funcþiei lor ºi
care, potrivit legii penale, constituie infracþiuni.

(2) Pentru sãvârºirea altor infracþiuni, în afara exerciþiului
funcþiei lor, membrii Guvernului rãspund potrivit dreptului
comun.

(3) Persoanele prevãzute la art. 6 rãspund penal pen-
tru faptele sãvârºite în exerciþiul funcþiei lor, potrivit norme-
lor de procedurã stabilite prin prezenta lege.

Art. 8. Ñ (1) Constituie infracþiuni ºi se pedepsesc cu
închisoare de la 2 la 12 ani urmãtoarele fapte sãvârºite de
membrii Guvernului în exerciþiul funcþiei lor:

a) împiedicarea, prin ameninþare, violenþã ori prin folosi-
rea de mijloace frauduloase, a exercitãrii cu bunã-credinþã
a drepturilor ºi libertãþilor vreunui cetãþean;

b) prezentarea, cu rea-credinþã, de date inexacte
Parlamentului sau Preºedintelui României cu privire la acti-
vitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde
sãvârºirea unor fapte de naturã sã aducã atingere intere-
selor statului.

(2) Constituie, de asemenea, infracþiuni ºi se pedepsesc
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani urmãtoarele fapte
sãvârºite de cãtre un membru al Guvernului:

a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaþilor,
Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în ter-
men de 30 de zile de la solicitare, informaþiile ºi documen-
tele cerute de acestea în cadrul activitãþii de informare a
Parlamentului de cãtre membrii Guvernului, potrivit art. 110
alin. (1) din Constituþie;

b) emiterea de ordine normative sau instrucþiuni cu
caracter discriminatoriu pe temei de rasã, naþionalitate,
etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, vârstã,
sex sau orientare sexualã, apartenenþã politicã, avere sau
origine socialã, de naturã sã aducã atingere drepturilor omului.

(3) Tentativa faptelor prevãzute la alin. (1) se
pedepseºte.

Art. 9. Ñ (1) În cazul sãvârºirii de cãtre membrii
Guvernului a unor infracþiuni în exerciþiul funcþiei lor, altele
decât cele prevãzute la art. 8, se aplicã pedeapsa
prevãzutã de legea penalã pentru acele infracþiuni.

(2) În cazurile prevãzute la art. 7 alin. (1) ºi la art. 8,
pe lângã pedeapsa principalã se va aplica ºi pedeapsa
complementarã a interzicerii dreptului de a mai ocupa o
funcþie de demnitate publicã sau o funcþie publicã de con-
ducere pe o perioadã de la 3 la 10 ani.

Art. 10. Ñ Rãspunderea penalã este personalã ºi ea
priveºte pe fiecare membru al Guvernului în parte, pentru
faptele comise în exercitarea funcþiei sale.

Art. 11. Ñ Membrii Guvernului rãspund penal pentru
faptele sãvârºite în exerciþiul funcþiei lor, de la data depu-
nerii jurãmântului ºi pânã la încetarea funcþiei, în condiþiile
prevãzute de Constituþie.

CAPITOLUL III
Procedura de urmãrire penalã ºi de judecare

Art. 12. Ñ Numai Camera Deputaþilor, Senatul ºi
Preºedintele României au dreptul sã cearã urmãrirea
penalã a membrilor Guvernului pentru faptele sãvârºite în
exerciþiul funcþiei lor.

Art. 13. Ñ (1) Dezbaterea propunerii de începere a
urmãririi penale în Camera Deputaþilor sau în Senat se
face pe baza raportului întocmit de o comisie permanentã
care, în cadrul competenþei sale, a efectuat o anchetã pri-
vitoare la activitatea desfãºuratã de Guvern sau de un
minister ori de o comisie specialã de anchetã constituitã în
acest scop.

(2) Raportul prevãzut la alin. (1) se înscrie cu prioritate
pe ordinea de zi a Camerei Deputaþilor sau a Senatului,
dupã caz.

(3) Dupã începerea urmãririi penale membrul Guvernului
care este ºi deputat sau senator poate fi reþinut, arestat,
percheziþionat sau trimis în judecatã numai cu încuviinþarea
Camerei din care face parte, cu respectarea prevederilor
art. 69 alin. (1) din Constituþie ºi a regulilor de procedurã
cuprinse în regulamentele celor douã Camere ale
Parlamentului.

Art. 14. Ñ (1) La dezbaterile din cele douã Camere ale
Parlamentului prezenþa celui în cauzã este obligatorie.
Lipsa nejustificatã a membrului Guvernului nu împiedicã
desfãºurarea lucrãrilor.

(2) În situaþia în care cel în cauzã se aflã în imposibili-
tate obiectivã de a se prezenta, Camera Deputaþilor sau
Senatul, cu prilejul dezbaterilor, va fixa un nou termen.

(3) Cel în cauzã are dreptul sã îºi expunã punctul de
vedere cu privire la fapta ce constituie obiectul cererii de a
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*) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii ºi conþinutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii
Guvernului ºi de conducãtorii celorlalte organe de specialitate ale administraþiei publice la expirarea mandatului, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2001.



fi urmãrit penal, precum ºi asupra cererii de ridicare a imu-
nitãþii parlamentare, atunci când este cazul.

Art. 15. Ñ Cererea de  urmãrire penalã a membrilor
Guvernului ºi, dupã caz, de ridicare a imunitãþii parlamen-
tare se adoptã cu respectarea prevederilor art. 64 ºi ale
art. 74 alin. (2) din Constituþie. Votul este secret ºi se
exprimã prin bile.

Art. 16. Ñ (1) În exercitarea dreptului de a cere
urmãrirea penalã a unui membru al Guvernului, Preºedin-
tele României, la propunerea comisiei speciale instituite
pentru analiza sesizãrilor cu privire la sãvârºirea unei
infracþiuni în exerciþiul funcþiei de cãtre membrii Guvernului,
adreseazã ministrului justiþiei o cerere în acest scop, pentru
a proceda potrivit legii.

(2) Comisia specialã prevãzutã la alin. (1) este formatã
din 5 membri, iar componenþa acesteia se aprobã prin
decret al Preºedintelui României, la propunerea ministrului
justiþiei ºi a ministrului de interne, în termen de 30 de zile
de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al
României.

(3) Pe baza analizei sesizãrii, a probelor depuse în
susþinerea acesteia, a declaraþiilor ºi a probelor invocate de
membrul Guvernului faþã de care se solicitã urmãrirea
penalã, comisia specialã prevãzutã la alin. (1) va prezenta
Preºedintelui României un raport cu propuneri privind
urmãrirea penalã sau clasarea sesizãrii.

(4) Dacã membrul Guvernului pentru care Preºedintele
României a cerut urmãrirea penalã este ºi deputat sau
senator, ministrul justiþiei sau, dupã caz, primul-ministru va
solicita Camerei competente sã declanºeze procedura de
adoptare a cererii de începere a urmãririi penale.
Dispoziþiile art. 13Ñ15 se aplicã în mod corespunzãtor.

(5) În situaþia în care cel în cauzã este ministrul justiþiei,
cererea se adreseazã primului-ministru.

Art. 17. Ñ Preºedintele României va fi înºtiinþat despre
înscrierea pe ordinea de zi a ºedinþei Camerei Deputaþilor
sau a Senatului a raportului prevãzut la art. 13 alin. (1).

Art. 18. Ñ Dacã una dintre cele douã Camere ale
Parlamentului sau Preºedintele României a cerut urmãrirea
penalã, dosarul cauzei se trimite, de îndatã, ministrului
justiþiei sau, dupã caz, primului-ministru, pentru a proceda
potrivit legii. 

Art. 19. Ñ Pânã la începerea urmãririi penale Camera
Deputaþilor, Senatul sau Preºedintele României poate sã
retragã, motivat, cererea prin care a solicitat urmãrirea
penalã împotriva membrilor Guvernului. 

Art. 20. Ñ Urmãrirea penalã a membrilor Guvernului
pentru faptele sãvârºite în exerciþiul funcþiei lor se efectu-
eazã de cãtre Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de
Justiþie, iar judecarea acestora, de cãtre Curtea Supremã
de Justiþie, potrivit legii. 

Art. 21. Ñ În cazul în care s-a cerut urmãrirea penalã
împotriva unui membru al Guvernului, Preºedintele
României poate dispune suspendarea acestuia din funcþie. 

Art. 22. Ñ În cazul în care s-a dispus trimiterea în
judecatã a unui membru al Guvernului, ministrul justiþiei
sau, dupã caz, primul-ministru comunicã Preºedintelui
României data la care a fost sesizatã Curtea Supremã de
Justiþie, în vederea suspendãrii din funcþie a acestuia. 

Art. 23. Ñ (1) În caz de infracþiuni flagrante, persoanele
prevãzute la art. 6 pot fi reþinute ºi percheziþionate.
Ministrul justiþiei îl va informa neîntârziat pe preºedintele
Camerei din care face parte membrul Guvernului sau, dupã
caz, pe Preºedintele României. 

(2) În situaþia în care cel în cauzã este ministrul justiþiei,
sesizarea prevãzutã la alin. (1) se face de cãtre primul-
ministru. 

CAPITOLUL IV 
Dispoziþii finale 

Art. 24. Ñ (1) Regulile de procedurã prevãzute în pre-
zenta lege se completeazã cu cele cuprinse în regulamen-
tele celor douã  Camere ale Parlamentului ºi în Codul de
procedurã penalã, în mãsura în care prezenta lege nu dis-
pune altfel. 

(2) Punerea sub urmãrire penalã a foºtilor membri ai
Guvernului pentru infracþiunile sãvârºite în exerciþiul funcþiei
lor se face potrivit normelor de procedurã din prezenta
lege. 

Art. 25. Ñ (1) Pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii
judecãtoreºti de condamnare, persoanele prevãzute la art. 6
sunt considerate nevinovate. 

(2) Hotãrârea definitivã de condamnare a unui membru
al Guvernului se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I. 

(3) Membrul Guvernului, condamnat printr-o hotãrâre
judecãtoreascã definitivã, va fi demis din funcþie de
Preºedintele României, la propunerea primului-ministru. 

Art. 26. Ñ (1) Prezenta lege intrã în vigoare în termen
de 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al
României, Partea I*). 

(2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã
orice dispoziþii contrare. 
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*) A se vedea ºi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare. 
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