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Imunitatea parlamentară = situație de care se bucură membrii unei adunări legislative de a nu putea fi urmăriți sau arestați 

fără aprobarea organului din care fac parte.   

 

Surse: Constituţia României, Regulamentul Senatului României, Regulamentul Camerei Deputaţilor, Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Aca-

demia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998, Noul dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, 

Editura Litera Internațional, 2002. 

Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net - Salvatore Vuono; 
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 Pe lângă utilizarea sa în domeniul 

biologiei, termenul de „imunitate” se 

bucură de o largă răspândire şi în domeniul 

politic. În acest context vorbim de trei tipu-

ri de imunitate: imunitatea parlamentară, 

imunitatea diplomatică şi imunitatea pre-

zidenţială. 

 Imunitatea parlamentară, con-

form Dicţionarului Explicativ al Limbii 

Române, este „situația de care se bucură 

membrii unei adunări legislative de a nu 

putea fi urmăriți sau arestați fără aprobar-

ea organului din care fac parte”. Ea este 

reglementată de către Articolul 72 al Con-

stituţiei României, conform căruia 

„deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la 

răspundere juridică pentru voturile sau 

pentru opiniile politice exprimate în exerci-

tarea mandatului.” 

 Regulamentul Senatului, în secţi-

unea dedicată imunităţii parlamentare, 

stabileşte că „senatorii se bucură de imuni-

tate parlamentară pe toată durata exer-

citării mandatului” şi că „senatorii pot fi 

urmăriţi 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 fără încuviinţarea 

Senatului, după ascultarea lor. Urmărirea şi 

trimiterea în judecată penală se pot face 

numai de către Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de 

judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie. În caz de infracţiune flagrantă, sen-

atorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei. 

Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat 

pe preşedintele Senatului asupra reţinerii şi 

a percheziţiei. În cazul în care Senatul con-

stată că nu există temei pentru reţinere, va 

dispune imediat revocarea acestei măsuri.”  

 Regulamentul Camerei Deputa-

ţilor are şi el o secţiune întreagă devotată 

imunităţii parlamentare. Potrivit acestuia, 

„deputaţii pot fi urmăriţi şi trimişi în jude-

cată 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 fără încuviinţarea Camerei Deputa-

ţilor, după ascultarea lor. Urmărirea şi 

trimiterea în judecată penală se pot face 

numai de către Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de 

judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie.” Totuşi, „în caz de infracţiune fla-

grantă, deputaţii pot fi reţinuţi şi supuşi 

percheziţiei. Situaţia va fi adusă de îndată 

la cunoştinţă ministrului justiţiei. Ministrul 

justiţiei îl va informa neîntârziat pe 

preşedintele Camerei Deputaţilor asupra 

reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care 

Camera constată că nu există temei pentru 

reţinere, va dispune imediat revocarea 

acestei măsuri.” 

 Imunitatea parlamentară poate fi 

ridicată doar cu aprobarea Senatului sau a 

Camerei Deputaţilor, după caz, pe baza 

unei cereri speciale.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


