
Angajament Pentru Combaterea Corupţiei 
 

Partidul ___________________________________________________________ 

 

Se angajează în faţa electoratului român din România şi din diasporă că: 

 

1. Va susţine şi vota, până pe data de 1 iulie 2014, modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

şi al Senatului astfel încât: 

 

Votul pentru aprobarea reţinerii, arestării preventive şi percheziţiei în cazul parlamentarilor, sau a 

cererilor de aprobare a urmăririi penale a parlamentarilor miniştri sau foşti miniştri, să se facă 

electronic şi în termen de 48 de ore de la data primirii de către Parlament a solicitării procurorilor 

venite prin Ministerul Justiţiei. 

 

2. Se angajează politic ca toţi parlamentarii grupului să voteze la vedere atât în Comisia juridică cât şi în 

Plen pentru cererile menţionate la punctul 1. Respingerea cererilor procurorilor echivalează cu o 

imunitate de facto care le permite parlamentarilor să nu mai răspundă în faţa legii ca toţi ceilalţi cetăţeni. 

 

3. Va vota la vedere, electronic, şi după o dezbatere publică orice proiect de lege care are legătură cu 

lupta împotriva corupţiei şi a criminalităţii organizate.  

 

4. Se va opune şi va vota împotriva oricăror iniţiative legislative: 

• care reduc atribuţiile instituţiilor de luptă împotriva corupţiei, a criminalităţii economice şi a 

crimei organizate; 

• care reduc pedepsele pentru corupţie, infracţiuni economice sau de crimă organizată ori care 

reduc termenele de prescripţie a răspunderii penale şi executării pedepselor;  

• de graţiere sau amnistie a celor acuzaţi de infracţiuni de corupţie, economice sau de crimă 

organizată.  

 

5. Va susţine şi vota pentru iniţiative legislative care sprijină lupta împotriva corupţiei şi criminalităţii 

în România, cu respectarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.  

 

 

______________________________________   _____________________ 

Preşedinte        Data 

 

 

Rugăm a se returna semnat şi parafat pe email sau fax la: 

 

Romanian Community Coalition | Coaliţia românilor pentru combaterea corupţiei 

Fax: +1-949-397-2290 

Email: info@coalitiaromanilor.org 

290 Duranzo Aisle 

Irvine, CA 92606 - USA 

 

Romanian Community Coalition este înfiinţată cu scopul de a oferi o voce comunităţii româneşti, a ajuta la 

întărirea relaţiei dintre România şi Statele Unite, şi sprijinirea statului de drept, transparenţei şi luptei pentru 

combaterea corupţiei din România. – www.coalitiaromanilor.org  


