
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 

                      Bucureşti, 20.12.2017 
                    Nr. 4c-11/1184/2017 

                                                                    
                                                                                                          P.l.x 528/2017                      

                

 
BIROULUI  PERMANENT  

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
              
 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra Propunerii legislative de 
modificare a Legii 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 cu modificările şi completările 
ulterioare, trimisă spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
cu adresa nr. Pl-x 528/2017 din 4 decembrie 2017.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 

 
PREŞEDINTE 

Eugen NICOLICEA 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 20.12.2017
Nr. 4c-11/1184/2017 

P.L.x 528/2017
                                                     

 
     RAPORT  

asupra Propunerii legislative de modificare a Legii 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 cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă de modificare a Legii 
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 cu modificările şi completările ulterioare, trimisă cu adresa 
nr.Pl-x 528 din 4 decembrie 2017 şi înregistrată cu nr.4c-11/1184 din 5 decembrie 
2017. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins inițiativa legislativă 
în şedinţa din data de 27 noiembrie 2017. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări 
și completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.567 din 17 iulie 2017. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă în ședința din 12 decembrie 2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea unor dispoziţii 
din Legea nr.161/2003, în sensul eliminării calităţii de comerciant persoană fizică, din 
rândul incompatibilităţilor cu calitatea de deputat sau senator, cu funcţia de membru al 
Guvernului, cu funcţia de prefect sau subprefect, precum şi cu funcţia de primar sau 
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viceprimar, primar general sau viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte sau 
vicepreşedinte al consiliului judeţean. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări, membrii Comisiei juridice au 
examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 20 decembrie 2017. La şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de 
prezenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului 
Consiliului Legislativ, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, 
cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative de modificare a Legii 
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 cu modificările şi completările ulterioare, cu amendamentele 
admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Eugen NICOLICEA 

          SECRETAR, 
 
 Costel Neculai DUNAVA 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
Consilier, 
Roxana David 



ANEXĂ: amendamente admise 
 

Nr.  
crt. 

Legea nr. 161/2003 Text iniţiator Amendamente Motivare 

1.   Legea de modificare a Legii 
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 cu modificările şi 
completările ulterioare 

Lege pentru modificarea Legii 
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 
Comisia  juridică, de disciplină și 
imunități 

 

2.   Articol unic. 
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 cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 

Articol unic. 
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,
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.279 din 21 
aprilie 2003 cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Comisia  juridică, de disciplină și 
imunități 

 

3.  Art. 82 
(1) Calitatea de deputat şi 
senator este, de asemenea, 

1. Litera e.) al alineatului (1) al 
art. 82. se abrogă. 
 

1. La articolul 82 alineatul (1), litera e) se 
abrogă. 
Comisia  juridică, de disciplină și 
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incompatibilă cu exercitarea 
următoarelor funcţii sau calităţi: 
e) calitatea de comerciant 
persoană fizică; 

imunități 

4.  Art. 84 
(1) Funcţia de membru al 
Guvernului este incompatibilă 
cu exercitarea următoarelor 
funcţii sau calităţi: 
g) calitatea de comerciant 
persoană fizică; 

2. Litera g.) al alineatului (1) al 
art. 84. se abrogă. 
 

2. La articolul 84 alineatul (1), litera g) se 
abrogă. 
Comisia  juridică, de disciplină și 
imunități 

 

5.  Art. 85 
(1) Funcţia de prefect şi 
subprefect este incompatibilă cu 
exercitarea următoarelor funcţii 
sau calităţi: 
i) calitatea de comerciant 
persoană fizică; 

3. Litera i.) al alineatului (1) al 
art. 85. se abrogă. 
 

3. La articolul 85 alineatul (1), litera i) se 
abrogă. 
Comisia  juridică, de disciplină și 
imunități 

 

6.  Art. 87 
(1) Funcţia de primar şi 
viceprimar, primar general şi 
viceprimar al municipiului 
Bucureşti, preşedinte şi 
vicepreşedinte al consiliului 
judeţean este incompatibilă cu 
exercitarea următoarelor funcţii 
sau calităţi: 
g) calitatea de comerciant 
persoană fizică; 

4. Litera g.) al alineatului (1) al 
art. 87. se abrogă. 

 

4. La articolul 87 alineatul (1), litera g) se 
abrogă. 
Comisia  juridică, de disciplină și 
imunități 
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