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BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
Raport 

asupra scrisorii Agenţiei Naţionale de Integritate prin care solicită să îi fie 
comunicate măsurile dispuse în cazul doamnei deputat Cătăniciu Steluţa 

Gustica cu privire la care au fost identificate elemente de încălcare a 
legislaţiei privind regimul juridic al conflictelor de interese 

 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată de către 
Biroului permanent al Camerei Deputaţilor cu scrisoarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, prin care solicită declanşarea procedurii disciplinare în conformitate 
cu art.19 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi  al 
senatorilor, republicată. 

Adresa  Biroului  Permanent  a fost  înregistrată cu nr. 4c-
11/1552/8 decembrie 2015. 

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a sesizat Comisia  
juridică, de disciplină şi imunităţi pentru întocmirea unui  raport. 

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor în vederea declanşării procedurii disciplinare faţă de 
doamna deputat Cătăniciu Steluţa Gustica având în vedere că Raportul de 
evaluare cu    nr. 13794/G/II/27.03.2013 a rămas definitiv prin Decizia Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie cu nr. 3760/24.11.2015. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 
Deputaţilor republicat, respectiv 

Art. 229 alin (3)- Deputatul aflat în conflict de interese se 
sancţionează disciplinar potrivit art.19 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată.  



În temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată „ Fapta deputatului sau 
senatorului de a încălca legislaţia în materie privind conflictul de interese 
constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 
10% pe o perioadă de maximum 3 luni. Sancţiunea se aplică de către Biroul 
permanent al Camerei din care face parte deputatul sau senatorul.“ 

În temeiul art. 53 alin. (4) – (6) din Legea nr. 96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicat „În cazul conflictului de interese, la 
sesizarea Biroului permanent al Camerei respective, comisia care are în 
competenţă analiza problemelor de disciplină întocmeşte un raport prin care 
constată faptul că raportul Agenţiei Naţionale de Integritate cu privire la 
existenţa conflictului de interese este definitiv.  

(5) Comisia care are în competenţă analiza problemelor de 
disciplină soluţionează sesizarea în termen de 10 zile lucrătoare de la 
înregistrarea ei. Raportul comisiei se aprobă cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi, în şedinţă secretă. 

(6) Raportul comisiei se înaintează de îndată, împreună cu dosarul 
cauzei, Biroului permanent al Camerei respective”. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  
prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, să 
transmită Biroului permanent prezentul Raport. 

 
 
 
                      

          VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 

         Nicolae Ciprian NICA                           Sorin Constantin STRAGEA                   
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