
Definitiv si irevocabil. Klaus Iohannis a castigat procesul cu ANI

   Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, nu a fost incompatibil pe durata primului sau mandat si a castigat
miercuri procesul cu Agentia Nationala de Integritate. 
   
   "Sunt multumit si ma bucur ca s-a facut dreptate", spune Klaus Iohannis, despre decizia iCCJ. 
   
   Surse oficiale au declarat pentru Tribuna ca inalta Curte de Casatie si Justitie a respins miercuri
recursul facut de ANI impotriva deciziei luate de Curtea de Apel Alba Iulia, hotarare definitiva, dar nu
irevocabila, care in 2010 i-a dat dreptate primarului Iohannis. 
   
   La finalul anului 2009, ANI a emis un act prin care constata ca primarul Sibiului a fost incompatibil in
primul sau mandat, cand a detinut simultan si functia de primar si cea de administrator al societatii
Parcuri Industriale Şura Mica. Iohannis a atacat decizia ANI la Curtea de Apel Alba Iulia, care a dispus
anularea actului de constatare al Agentiei, spunand ca Iohannis si-a dat demisia de la societatea
comerciala in termenul legal. 
   
   Solutia data de inalta Curte de Casatie si Justitie este definitiva si irevocabila. 
   
   Istoria unui proces 
   
   in motivarea sentintei din procesul intentat de primarul Sibiului, Klaus Iohannis, Agentiei Nationale de
Integritate, si care s-a incheiat in 27 aprilie 2010, Curtea de Apel Alba Iulia spunea ca actul de constatare
a starii de incompatibilitate intocmit de ANI "este netemeinic si nelegal, iar pentru inlaturarea acestei
stari de lucruri, Curtea il va anula, cu toate consecintele ce decurg dintre-o asemenea masura". 
   
   Agentia Nationala de Integritate a constatat ca, in perioada 23.04.2003 - 18.05.2004, Klaus Iohannis s-a
aflat in stare de incompatibilitate, bazandu-se pe Legea nr. 161/2003, care a intrat in vigoare la data de
23.04.2003 si care interzice unui primar sa fie si administrator al unei societati comerciale. 
   
   Iohannis a fost numit in functia de membru al consiliului de administratie la S.C. Parcuri Industriale
Şura Mica S.A. la data de 07.01.2002. 
   
   ANI spunea ca, Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului, Iohannis s-a retras din
aceasta functie doar la data de 18.05.2004, moment pana la care s-a aflat in incompatibilitate. 
   
   Judecatorii de la Alba spuneau insa ca "demisia sau retragerea contestatorului din consiliul de
administratie al S.C. Parcuri Industriale Şura Mica S.A. a devenit efectiva la data de 19.05.2003, cand
locul sau a devenit vacant". 
   
   Practic, Iohannis si-a depus demisia la timp, dupa care au trebuit facute unele formalitati legale, care au
durat mult si pentru care nu putea fi facut raspunzator primarul Sibiului. 
   
   "Rezulta din cele ce preced, ca demisia contestatorului a fost depusa inlauntrul termenului prevazut de
art. 91 teza II din Legea nr. 161/2003, asa incat acesta nu s-a aflat in stare de incompatibilitate, actul
constatator al unei stari de fapt contrare fiind netemeinic", era concluzia judecatorilor de la Alba Iulia. 
   
   Tot in motivarea Curtii de Apel se spunea ca actul de constatare a starii de incompatibilitate are drept
scop "producerea de efecte juridice in patrimoniul emitentului si a destinatarului actului", ori "actul

Pagina 1 / 2



intocmit de agentii intimatei (n.r. ANI) nu poate produce nici un efect juridic la data intocmirii sale, fiind
asadar ineficient" deoarece este vorba despre un mandat trecut, primul mandat de primar al lui Iohannis. 
   
   Informatia potrivit careia Iohannis ar fi fost incompatibil a aparut intr-o publicatie centrala, la finalul
anului 2009, cand Iohannis era propunerea opozitiei pentru functia de premier.  
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