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RAPORT 
privind 

solicitarea Agenţiei Naţionale de Integritate de declanşare a procedurii 
disciplinare împotriva domnului Merka Adrian Miroslav pentru încălcarea 

regimului juridic al conflictului de interese 
 

 

 Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a analizat în şedinţa din data de       

1 septembrie 2015 scrisoarea Agenţiei Naţionale de Integritate referitoare la domnul 

deputat Merka Adrian-Miroslav şi a decis ca această scrisoare să fie înaintată Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi pentru ca, în termen de o săptămână, să întocmească 

raportul care va fi prezentat Biroului permanent. 

Agenţia Naţională de Integritate a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, prin adresa cu nr.51474/G/II din 11.11.2013, Raportul de evaluare 

nr.51436/G/II/11.11.2013 întocmit în lucrarea nr.85879/A/II/11.09.2013 privind pe 

domnul MERKA ADRIAN MIROSLAV, deputat în Parlamentul României, din care 

rezultă nerespectarea prevederilor legale privind regimul juridic al conflictelor de 

interese. 



 

 În temeiul dispoziţiilor art.21, alin. (4) din Legea nr. 176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 

acte normative: “Raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare 

persoanei care a făcut obiectul activităţii de evaluare, şi, după caz, organelor de 

urmărire penală şi celor disciplinare”. 

 Agenţia Naţională de Integritate s-a sesizat din oficiu, la data de 9 septembrie 

2013, în temeiul art.12, alin. (1) şi alin.(2) lit. b) din Legea nr.176/2010, cu privire la 

faptul că MERKA ADRIAN MIROSLAV, deputat ales în Camera Deputaţilor din 

Parlamentul României, nu a respectat regimul juridic al incompatibilităţilor şi al 

conflictului de interese în perioada îndeplinirii demnităţii publice. 

 Activitatea de evaluare privind averea existentă şi modificările patrimoniale 

intervenite, a respectării regimului juridic al conflictelor de interese şi al 

incompatibilităţilor s-a efectuat pentru mandatul 2008-2012, respectiv mandatul 2012-

2016. 

 Agenţia Naţională de Integritate a constatat faptul că în perioada exercitării 

mandatului de deputat 2008-2012, domnul Merka Adrian Miroslav nu a respectat 

regimul juridic al conflictelor de interese întrucât, în calitate de deputat în Parlamentul 

României a solicitat angajarea şi ulterior a avizat contractele individuale de muncă 

privind părinţii acestuia, Merka Francisc şi Merka Leontina, prin care aceştia au fost 

angajaţi în funcţia de şef cabinet în cadrul Biroului parlamentar al deputatului Merka 

Adrian Miroslav, încălcând astfel dispoziţiile art.70 din Legea nr.161/2003 privind 

unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 

 Din documentele analizate rezultau indicii cu privire la o posibilă încălcare de 

către Merka Adrian Miroslav a dispoziţiilor art.2531 din Codul penal al României, 

constând în angajarea în perioada 15.12.2008 – 17.10.2011, a părinţilor săi, Merka 

Francisc şi Merka Leontina, în cadrul Biroului parlamentar. 



 

 Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie în vederea efectuării verificărilor cu privire la o posibilă încălcare a 

dispoziţiilor art.2531 din Codul penal al României. 

Raportul de evaluare a fost comunicat Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, pentru informare şi luarea măsurilor legale ce se impun după rămânerea 

definitivă a raportului de evaluare. 

Prin adresa cu nr.14452 din 31 august 2015, în temeiul dispoziţiilor art.25 

alin.(1), (4) şi ale art.26 alin.(1) lit.d) din Legea nr.176/2010, Agenţia Naţională de 

Integritate a comunicat preşedintelui Camerei Deputaţilor - domnul Valeriu Ştefan 

Zgonea, faptul că Raportul de evaluare nr.51436/G/II/11.11.2013 privind încălcarea 

regimului juridic al conflictului de interese de către domnul Merka Adrian-

Miroslav, deputat în cadrul Parlamentului României – Camera Deputaţilor, a rămas 

definitiv şi irevocabil la data de 11.06.2015 ca urmare a pronunţării, de către 

Înalta Curte de Casaţie şi justiţie, a Deciziei nr.2434/11.06.2015. 

Agenţia Naţională de Integritate a solicitat conducerii Camerei Deputaţilor 

declanşarea procedurii disciplinare în conformitate cu dispoziţiile art.19 alin.(1) din 

Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi comunicarea, în copie 

certificată conform cu originalul, a actului administrativ din care rezultă punerea în 

aplicare a dispoziţiilor legale. 

Agenţia Naţională de Integritate precizează faptul că potrivit dispoziţiilor 

art.29 alin.(3) din legea nr.176/2010 “Neaplicarea sancţiunii disciplinare sau 

neconstatarea încetării funcţiei publice, după caz, atunci când actul de constatare a 

rămas definitive, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 

2.000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune”. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor a analizat 

solicitarea Biroului permanent şi scrisoarea Agenţiei Naţionale de Integritate în şedinţa 

din data de 12 septembrie 2015. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate 

de voturi ca, în temeiul prevederilor art.51 alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind 



 

Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, să înainteze Biroului permanent al 

Camerei Deputaţilor un raport prin care se constată faptul că Raportul de evaluare 

nr.51436/G/II/11.11.2013 privind încălcarea regimului juridic al conflictului de 

interese de către domnul Merka Adrian-Miroslav este definitiv şi irevocabil de la 

data de 11.06.2015 ca urmare a pronunţării, de către Înalta Curte de Casaţie şi 

justiţie, a Deciziei nr.2434/11.06.2015 şi că în cauză sunt aplicabile prevederile 

art.19 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 

republicată şi ale art.229 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Sancţiunea se aplică de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor. 

 

 

 

     PREŞEDINTE,               SECRETAR, 

Bogdan Liviu CIUCĂ    Gabriel ANDRONACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit - Consilier parlamentar,    Avizat – Şef serviciu, 

Rodica Penescu      Ciprian Bucur 
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